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INTRODUCTION. 

The text alone of this book was first published by 
Rasikamohana Cha#téopadhyaya, who brought out so many 

Tantrik works, from Calcutta, in the Bengali year 1285 

( A. D. 1880 ), and it was printed in the Bengali character. 

Shortly thereafter Pandit Jivinanda Vidyasagara brought out 

an edition in Devanagara character. The first edition printed 

(in Benares) along with the commentary of Raghavabha¢¢a was 

inthe Samvat era 1953 (A.D. 1886). This book was also 

published along with a commentary named Gids#arthadipika 
by Madhavabhaéfa in the Samvat era 1941. This latter 

commentary is older than that of Raghavabha/¢a, for Raghava 

in some places cites it and controverts its interpretation. 

Raghava says that he wrote his commentary in the Samvat 

year 1551 (A. D. 1484). 

The present edition is published in compliance with the 

desire of His Highness the late Maharajadhiraja Rameshwar 

Singh of Darbhanga, the President of the Agamanusandhana- 

samiti. His knowledge of, and reverence for, the Brahmanik 

scriptures were very great, and being a great admirer of 

Raghava’s commentary he felt that a better presentment of the 

book was desirable. The Benares edition was evidently based 

on a single manuscript, and suffers in consequence. We have 

had the advantage of consulting the following manuscripts :— 

(1) Manuscript loaned by the Asiatic Society of Bengal 

through the courtesy of its erudite Secretary Mr. Johan 

van Manen, C.I.E. 

(2) Manuscript loaned by Kumar Sharat Kumara Roy, 

M.A., of Dighapatia, Founder and President of the Varendra 

Research Society, Rajshahi, Bengal. 

(3) Asummary of Raghava’s commentary presented to us 

by Rai Ishvari Prasad of Kaliyasthana, Patna. 

(4) A manuscript belonging to Pandit Amilya Charaza 

Vidyabhiissama, a copy of which was obtained. 

i 



2 INTRODUCTION 

(5) A Press Copy of the first eight chapters of the book 

prepared by the late Pandit Satish Chandra Siddhantabhissaza. 

There are several other commentaries on the Sharada 

which have not been published. There is one such named 

Shabdartha-chintamazi in the Sanskrit College Library, 

Calcutta, by Premanidhi Pantha a well-known authority on 

Tantra Shastra. His wife Prazamanjari wrote a commentary 

on the Tantraraja an abstruse Tantrik work published as 
Vols. VIII & XII of the present series. 

Nothing much about LaksAmaza Deshikendra the author 

of the Sharadatilaka is known, At the end of his book he says 
that his father was Shrikrzskva, his grand-father was Acharya 

Pazdita and his great-grand-father was Mahabala. All of 
them, he says, were men of great piety and erudition and 

enjoyed great reputation for the same. Weare not aware if 

he wrote any other book. Raghava places him on a very 

high pedestal and gives us the further information that 

Laksfmaza was the disciple of Utpalacharya and in the line 
of his Gurus are Utpalacharya, Somananda, Vasumat and 

Shrikaz¢ha. He further says that LaksZmaza was impelled to 

write the book because of his compassion for men who wanted 

to know something about all the different forms of worship, but 

could not do so by reason of the voluminousness of the 
different Tantras, each of which dealt with a single form of 

worship, and also because of the abstruse character of the same. 

These Tantras. the majority of men of his time were unable to 
master, as they were of limited intelligence and short-lived. 

Of Raghava we get the following particulars. His family 

belonged to Maharash¢ra and the name of the village is 

Janasthana (Nasik). His grand-father was Rameshvara Bhaéta 

and his father Pvzthvidhara. Both of them were famed for their 
great learning. Przthvidhara migrated to Varazasi ( Benares ) 

and died there. The son was instructed in and became a master 
of the Vedanta and all other forms of Nyaya, Bha¢fanaya, 

Gazita (Mathematics) in all its forms, Sahitya (Belles Lettres), 

Ayurveda, the Kalas (Fine Arts), Kamashastra (Science of 
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Love) and Artha-shastra (Science of Polity and Political 

Government ). He had a profound knowledge of the Vedas, 

and was proficient in vocal and instrumental music. The 

commentary bears ample testimony to the many-sidedness and 

the encyclopaedic nature of his learning. He is the author, 
among others, of a commentary on the Lilavati and on 

Kalidasa’s Shakuntala. The commentary on the Sharada 

gives an adequate idea of not merely the greatness of the 

spiritual culture of India but shows the great progress that had 

been made in every sphere of human activity. In expounding 

the text he has cited passages not from Mantrashastra alone, 

but has drawn his materials from mathematical and astro- 

nomical works, the Ayurveda, the Vedas and the Upanishads, 

the Purazas and the Samhitas, the Shrauta Siitras and the 

Grthya Sitras, the Brahmazas and the Shilvashdstras, the 

Darshanas, the Chhandas, the Pancharatras, and a whole host 

of other authorities named and unnamed. 

The Prapanchasara is one of the books most frequently 

cited in support of his own interpretations, more so when 

he differs from that of other people ; and not merely has 

the text of the Prapanchasara been utilised for the purpose but 

in several places Padmapadacharya’s commentary thereon has 

also been cited as authority. Inthe majority of instances a 

text from the Prapanchasara has been cited as that of the great 

Acharya, the expression being always in the honorific plural. 
Padmapada’s name is also cited in the plural number. This is 

almost conclusive evidence that the Prapanchasara is the work 

of the great monist Shamkaracharya. There is a tendency 

among some scholars to cast a doubt about the authorship of 

the Prapanchasara, But in the face of the testimony of 

Raghavabha¢éa and other eminent commentatators such as 

Bhaskararaya, Laksémidhara, Nilakaz¢ha and others, it is hard 

to agree with them. 

Both the Prapanchasara and the Sharadatilaka contain 

descriptive.accounts of the various aspects of the Brahmanik 
faith prevalent in India, and in both works the different forms 
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of faith are dealt with in a manner which shows a complete 
freedom from bias, a characteristic which is peculiarly that of 

Brahmanik India, That is so because they recognise that all 

the different forms of faith in the world lead to one goal, as it 
has been beautifully put by PusZpadanta in his Mahimna-stotra 

(see Arthur Avalon’s ‘Greatness of Shiva’ ). 

It is perhaps not known that the Guru if he is wise, very 

seldom, if ever, initiates the disciple into his own form of 

worship. A disciple is initiated into that form alone for 

which he is competent. He is not even initiated into 

the form which was that of his ancestors. It is held that 

the man who has attained Siddhi in one particular form of 

worship becomes an adept in every other form and is able 

to understand fully these other forms. Shamkaracharya, for 

instance, was a Vaiskwava ; but his soul-stirring hymn to the 

Devi in the eleventh chapter of the Prapanchasara would lead 

any one to believe that he was a Shakta. His hymns to other 

aspects of the Supreme Brahman such as Shiva and others are 

just as soulfully worded. [t is on this account that one 

belonging to the Brahmanik faith is enjoined not to speak 

slightingly of any other Shastra. We have become accustomed 

these days to hear of the various forms of worship being in 

conflict with one another. But in reality there is no conflict. 

It is only in the early stages of Sadhana, during, so to say, the 

period of probation, that the Sadhakas of the different forms 

of faith devote themselves exclusively to the forms into which 

they have been severally initiated. Ignorance of this and 

similar facts has in many instances led to very disastrous and 

discreditable results on the part of our present-day “scientific” 

researchers into Indian philosophy and culture generally. 

The Sharadatilaka is divided into 25 Chapters, twentyfive 

being the number of the Samkhyan Tattvas. The first chapter, 

says Raghava (under verse 87 Chapter XXV), is Prakvrzti as it 

deals with Creation. The twenty-three Chapters which follow 
demonstrate Prakvzti-Vikvzti, and the last chapter which is 

devoted to Yoga demonstrates Puruska which is beyond 



INTRODUCTION 5 

Prakveti and Vikvzti. It may incidentally be noted that the 

Prapanchasara as also the Tantraraja are divided into thirty-six 
Chapters which is the number of the Shaiva Tattvas. 

CHAPTER I. 

The first verse of the Sharada is an adoration of the 
Supreme Being, Who is named 1421124. This Maha may 

be interpreted to mean the Supreme in either Its Male or 

Female aspect. This is dealt in detail in Chapters XXIII 
and XXV. Its body is ever-enduring Bliss. By the fifty 

letters of the Alphabet which are constantly emanating 

from that Maha, is this universe of moving and motionless 

objects, of sound and the meaning thereof, pervaded. Men 

who are masters of the Vedanta call It Shabda-Brahman 

which is the inner Chaitanya (stress towards particu- 

larized conciousness ) which abides in all) The moon adorns 

Its forehead, and It is the Lord of Speech. The verse as it 

stands, it will be noted, refers to the 21024 (Radiant Energy) 

in the neuter gender. Raghava shows how this can be in- 

terpreted to apply either to Shiva or Shakti. In doing so, he 

also shows how the Shiva and the Shakti aspects are intimately 

connected with one another. The connection is that of 

A-vinabhava, i. e., that the one cannot be without the other, 

like heat and fire, a word and its meaning, and so forth. This 

Chapter, as has already been stated, deals with Creation. From 
this, ascending step by step, the Sadhaka reaches to an appre- 

hension of the formless and attributeless Brahman, the first 

glimpse of which is given in Chapter 23 and which is more 
fully dealt with in Chapter 25 and of which it is said that any 

expressions we use with regard to it are merely indicative 

(LaksfZaka) and not attributive (Vachaka). Raghava discusses 

how this attributeless Maha&, as associated with Shakti, is 
competent to create. 

Verse 2 is an adoration of the consort of the Maha& of the 

first verse. The third verse is an adoration of the Gurus. 
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Raghava cites texts which say that the Guru is not to be 

looked upon as a mortal. He who does so can never 

attain Siddhi by the repetition of Mantras and worship of 

Devatas. The reason for this is that the human Guru is 

but the channel through whom Grace descends, and is the 

material embodiment of the supreme Shiva or Brahman who 

is the Guru. Raghava cites texts fromm Shruti, Smvzti and 

Agama which show the necessity of a Guru, 

In verses 4 and 5 the Author says that he shall in 

this book give the essential parts of the Tantras which 

are helpful in the attainment of the fourfold aims of 

human existence, vzz, Dharma, Artha, Kama and Moksha, 

He also speaks of the Creation of the Word and of the 

Meaning thereof, and of Muni, (1081484, Devata and the 

rules relating to Yantras and Mantras. The word Sharada 

is capable of different interpretations. One of these is 

She who grants the fruit of one’s Karma and at the same 

time destroys the same as Chit-shakti and leads to Libera- 

tion. He defines the Muni of a Mantra to mean the sage 

who discovered the Mantra. Chhandad is that which envelops 

and thereby protects the Deva who is concealed therein. 

Devata is that which is revealed by the Mantra. The Prayoga 

of a Mantra is the use of it, according to the injunction of the 

Shastras, for the attainment of Dharma, Artha, Kama and 

Moksha. He next cites texts from Arskeya Brahmaza, 

Katyayana Shrauta-sitra and Yajnavalkya Smycti which speak 

of the absolute necessity for a person practising a Mantra of 

knowing these. All these however, says Raghavabhaééa, are 
for those who worship Devatas in their gross form. He then 

quotes some verses from the Tantraraja ( Chapter 35 ) which 

say that one’s own Atma is the Devata. It pervades the 

universe. Nyasa, Japa, Puja, Homa and other rites are useful 

for the realisation of this. The author next proceeds to 

describe creation—this has been dealt with by Sir John 

Woodroffe in his paper ‘Creation in the Tantra’, which has 

been reprinted in his book ‘Shakti and Shakta’. 



INTRODUCTION 7. 

Up to verse 13 the author speaks of creative Sound in its 
Para state, and this is followed by a description of the work- 

ings of Pashyanti and Madhyama. 

Having spoken of Shiva in Its two-fold aspect of Nir- 

guza (Attributeless ) and Sa-guva ( Endowed with attributes ) 

and of the manifestation of Shakti, Nada and Bindu, 

and of the emanation of Bindu, Nada and Bija from the first 

Bindu, the author proceeds to say that from the second Bindu 

originated Raudri and from Nada originated Jyes#¢2a4 and from 

Biya originated Vama and from these three emanated Rudra, 

Brahma and Viskau. They are respectively Jnana ( wisdom ), 

Ichchha ( will ), Kriya ( action ) and correspond with Vahni 

( Fire ), Indu( Moon ), Arka (Sun). When the first Bindu 

bursts and divides itself into two, there arises a volume of 

sound in which the letters of the alphabet are indiscernible. 

This sound is Shabda-Brahman. Some define Shabda- Brahman 

to mean mere external spoken sound ; others speak of it as 

inner sound ( Antara-Shabda ). Both these interpretations are 

erroneous ; for Shabda-Brahman, says Lakskmaza, is not some- 

thing inert ( Jada ) but is the Chaitanya in all beings, च, €. it is 

the stress towards articulate sound. This is the Para stage of 

Sound. This Shabda-Brahman, it is said in verse 14, assumes 

the form of Kuzdali and manifests itself in the form of letters 

in all animate creatures. 

In verses 15 and 16 it is said that from Shambhu who is 

Bindu ( Bindvatma ) and one with Kala (Kalatma) and 

co-eval with Kala( Time) originated Sadashiva who is the 

allpervading witness of the world. From Sadashiva emanated 

Tsha, from him Rudra, then Viskvzu and then Brahma. 

Raghava says that the eternalness ascribed to Prakzzti and 

Kala is Apekskaka ( consequential ). 
Purusha alone is by his very nature eternal, for when every 

thing disappears, Puruska endures. Raghava cites a text (which 

also occurs in Kramadipika which is a Vaiskzava work) wherein 

the process of dissolution is described. In verse 17 the author 

begins to speak of the creation of the Tattvas and says that when 
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there isa change in the unmanifest Prakrzti—the Supreme 

Substance and the root of all—there emanates therefrom Mahat- 

tattva which is the aggregate of the three Guzas (Sattva, Rajas 

and Tamas) and is one with Buddhi, Ahamkara and Chitta. 

The Shaivas identify Mahat-tattva with Buddhi-tattva. The 

Ahamkara here spoken of is of three kinds, vzz., Vaikarika, 

Taijasa and Bhitadi. From the first which 15 Sattvika emanate 

the ten Devas, vz., Dik ( Space, Ether ), Vata ( Air), Arka 

(Sun ), Prachetas ( Varuza, Water), the Ashvins ( Herbs ), 

Vahni ( Fire ), Indra ( Ruler), Upendra ( Viszzu, Protective 

principle ), Mitra (Sun ) and Ka ( Brahma, Creative principle ) 

From Taijasa Ahamkara which is Rajasika emanate besides 

Manas, the ten organs of sense, namely, five of perception and 

five of action. And from Bhutadi Ahamkara which is Tamasika 

originated the five elements, vz Ether, Air, Fire, Water and 

Earth in the order of the Tanmatras which first originated. 

From Sound (Shabda-tanmitra) originated Ether ; from Touch 

( Sparsha-tanmatra ), Air; from Form ( Ripa-tanmitra ), 

Fire ; from Liquidity (Rasa-tanmatra), Water ; and from Smell 

( Gandha-tanmatra ), Earth. The text proceeds to say that 

Ether is transparent ; Air is black ; Fire, red ; Water, white ; 

Earth, yellow. The region of Ether is circular, that of Air is 

hexagonal, of Fire is triangular, of Water is of the form of a 

half-moon with a lotus therein and that of Earth is square in 

shape. These have been fully dealt with in the ‘Serpent 

Power’ for the English reader. In the Devi-bhagavata, ( Book 

3 chapter 4 ), these have been described in greater detail and in 

a popular form ; and though there is some difference in minor 

particulars, a study of that will greatly help in understanding 

the scheme. The great commentator Nilakaw¢4a in commen- 

ting on the text of the Devi-bhagavata has cited these verses 

from the Sharada. 
Verses 25 and 26 say that the regions or Mazdalas 

of the five Bhitas contain the letters which belong to the 

different Bhitas. It may be noted here that the letters are 

classified into five classes according to the number of the 
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Bhiitas. This 15 described in greater detail in Chapter VI. It 

is here also stated that the five Bhitas originate from the five 

Kalas,—Nivvztti, Pratishtha, Vidya, Shanti and Shantyatita 

which in their turn have originated from Nada. 

Verse 27 says that this universe of moving and motionless 

objects is composed of the five Bhitas. Motionless objects are 

divided into countless forms such as mountains, trees and 

the like. Moving objects ( V. 28) are of three kinds, wzz., 

(1) Moisture-born ( Sveda-ja ), (2) Egg-born ( Anda-ja ) and 

(3) Womb-born (Jarayu-ja ). Moisture produces worms and 

the like, from eggs are born serpents and the like, and from 

the womb ( V. 29 ) are born human beings and the like. 

Then the text goes on describing how out of the union of 

‘man and woman conception takes place and explains the cause 
of the birth of a male, female and hermaphrodite. In verse 

31 it is said that some disembodied soul bound by its own 
actions ( Karma ) enters into the foetus and animates it. 

In this connection Raghava cites another text which des- 

cribes the birth of a tree from its seed, the process being 

somewhat similar to Maithuna Szzshdi. 
Verses 32 to 38 describe the gradual growth, day after day, 

month after month, of this foetus; how from a tiny 

gelatinous lump it grows into full human shape with all its 

senses. Raghava cites among others a text from Adhyatma- 

viveka which describes this process of growth and says that 

the Ojo-dhatu ( Ojas ) comes into the foetus in the eighth 

month and is then ina constant state of restlessness, now 

moving into the mother, now returning to the child. This 

Ojas is of a transparent yellowish red ( Shuddham 4-pita- 

raktam ), and is the immediate cause ( Nimitta ) of vitality. 

In verse 39 the author says that the body born partakes 

of the nature of Fire and Moon or the Sun and the Moon. 

The right side is Sun, the left side is Moon. In verse 40, 
the text speaks of the principal Nadis and in Verse 43 

it says that the पि वऽ are countless. Verse 44 speaks of the 

ten airs, vzz., Praza, Apana, Samana, Vyana and Udana ; 
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also Naga, Kirma, Kvzzkara, Devadatta and Dhananjaya. 
Raghava says that according to some there are fourteen 

Vayus (airs ), the names of the other four being Vairambhaaa, 
Pradyota, Prakyvzta and Sthanamukhya. They function in 

different ways in the body and are named accordingly. The 

names of the ten: Fires are in the same way given by Raghava 

and they are, he says, named differently by different authors. 

In verse 47 it is said that the nerves ( Snayu ), bones 

( Asthi ) and marrow ( Majja ) are derived from the father ; 

and the skin (Tvak), flesh (Mangsa) and blood ( Asra) 
from the mother. Raghava cites an authority who differs 

from this view. Verses 48 and 49 describe how the child 

remains in the womb and its birth. 

The text proceeds to say (Vv. 51—57) that thereafter 

Kuzdalini Shakti who is Chaitanya-ripa ( Consciousness-em- 

bodied ), all-pervading and lightning-like, who is in all Tattvas 

and all Devas, subtler than the subtle and is Shabda- Brahman, 

manifests herself in the child at the time of its birth. 

The text then proceeds to describe ( Vv. 58-107) how 

Kundalini is in the Mantras, Yantras and every thing else, 

Verses 108 and 109 say that Kuzdalini who is Shabda- 

Brahman and all-pervading brings forth Shakti, then Dhvani, 

therefrom Nada, Nirodhika, Ardhendu, Bindu, one from the 

other. From Bindu comes Para sound and thereafter Pashyanti, 

Madhyama and Vaikhari sounds. Raghava, in commenting on 

these, cites texts from the Tantraraja (Ch. XXVL) which 
describe the process by which Para changes into Pashyanti, 

Pashyanti into Madhyama and this last into Vaikhari. He also 

quotes from the Azgveda ( 1,164,45 ) which shows that the 

three different stages preceding articulate sound are recognised 

in Shruti also. In verse 112 it is said that Nirodhika is 
Fire, Ardhendu ( Half-moon ) is Moon and Arka ( Sun) is 

the union of the two; as the letters originated from Bindu, 

they therefore partake of the nature of Shiva and Shakti, 
because the Sun is both Shiva and Shakti. 
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CHAPTER II. 

In this chapter the author speaks of the Vaikhari Svzsfci, 

2, € creation manifest as the spoken word. The letters of 

the. alphabet, it is said (Vv. 1-6), are pushed along the 
channel of the SusZumna and articulated with the help of the 

throat and other vocal organs. Of these articulate letters the 

vowels are called lunar (Saumya ), and the consonants solar 
(Saura) and the Vydpakas, letters from Ya ( य ) to Ksha (@), 
are fiery ( Agneya ), There are 16 vowels, 25 consonants and 

10 Vyapakas. Of the consonants 24 are the 24 Tattvas, the 

letter M (म) being the Puruska. The first of each couple of 

vowels is short and the second 15 long. The four vowels in 

the middle ( 2. e. 7th, 8th, 9th and roth ) are neuter. 

In verse 8 it is said that without the vowels the consonants 

can not be articulated, It is on this account that the letters 

are called united Shiva and Shakti (Shiva-Shakti-maya). The 

vowel which helps the articulation being Shakti ( power ) and 

the portion articulated being Shiva. The attention of the 

reader is drawn to V. 1. of the famous poem by Shamkara- 

charya called the Ananda-lahari ( The Wave of Bliss), In 

verses 9 and 10 it is said that as the letters of the alphabet 

have originated from the Bindu from which the five Bhitas 

( Elements ) have emanated, the letters fall under five heads, 

and belong to one or other of the five Elements. The 

commentary says A (अ), A (at), E (ए), Ka (क), Cha (च), Za 

(ट), Ta (त), Pa (प), Ya (य), Sha (a), are aerial; I (=), T (क), 
Ai (@), Kha (ख), Chha (क), 74a (ठ), Tha (य), Pha (फ), Ra (र), 

Ksha (@) are igneous, and so forth. The letters are again 

classified as Lunar, Fiery, Solar ; the 16 vowels are lunar ; 

the twenty-four consonants ( Sparsha ) which are to be coupled 

as Ka-Bha, ( क-भ ), Kha-Ba ( ख-ब ) and so forth are solar, 

and the ten Vyapaka letters are fiery. 

~ The names of the 38 Kalas of the letters are given in 

verses 12-16. The Tara or Prazava ( Omkara ) has fifty 

Kalas and the names of these are given in verses 17-28. 
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Verses 29-35 give the fifty names of Rudra which corres- 

pond with the fifty letters of the alphabet. Verses 36 to 44 
give the names of the Shaktis of the fifty Rudras. | 

Verses 45 to 56 give the names of the fifty aspects of 

Vishnu and their respective Shaktis. These also correspond 

with and are forms of the fifty letters. 
Verse 57 says that all Mantras are composed of the Matrzka 

letters and Mantras are either masculine, feminine or neuter. 

Verse 59 says those which end with Hung or Pha¢ are 

masculine, those ending with Svaha are feminine and the 
neuters end with Nama&. The text proceeds to say how and 
when the Mantras awaken, and verses 64 to 110 give an 

account of the various defects that may be in different 

Mantras. Verse 111 says that the these defects can be 

cured by Yoni-mudra ; but, in the case of those who cannot do 

Yoni-mudra, the same can be cured by a process described: 19 

verses. 112-123. 

Verses 124-140 of the Chapter contain rules regarding 

Japa of one’s Mantra. There are in this connection 

injunctions about food, the place where Japa should be 

done, and the necessity of getting initiated by a good 

Guru is emphasised. A good Guru is defined ( Vv. 141-144 ) 

to be a man pure of birth, himself of a pure disposition 

having his senses controlled. He should know the true 

‘meaning of the Agamas and all Shastras, and be always 

doing good to others, as also Japa, एप], Dhyana, Homa. 

His mind is always peaceful and he has the power of granting 

favours. He knows the Vedic teachings, is competent in Yoga 

and is charming like a Deva. Raghava has cited a number 

of authorities and illustrations in amplifying this. The charac- 

teristics of a good disciple are also given ( Vv. 145-152). He 
should be of good parentage, of a guileless disposition, be a 

seeker of the fourfold aims of human existence, read in the 
Vedas, intelligent, his animal desires completely controlled, 

always kind towards all animals, possessed of faith in the 

existence of the next world. He does not associate with the 
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non-believer, is assiduous in his duties, alert in the discharge 
of his duties towards his parents, not conscious of the pride of 

birth, wealth and learning in the presence of his Guru, willing 

to sacrifice his own interests in the discharge of his duties to- 

wards the Guru, and ever ready to serve the Guru as a servant. 

Verse 153 speaks of the time it usually takes to ascertain 

the fitmess of the disciple. It takes one year in the case of a 

Brahmama, two years in the case of a Ksfatriya, three in 

the case of a Vaishya and four for a Shiidra, to ascertain the 

candidate’s competency for initiation. 

CHAPTER III. 

Speaks of the rites which should be performed before 

initiation. These are Vastu-yaga (worship of the Devatas 

Brahma and others who keep the RaksZasa ( demon ) Vastu 

down ), selection of the site for the erection of a Madapa and 

erection of the same, Homa, the making of the Vedi and 

directions regarding drawing a Yantra on the Vedi and rites 

connected therewith. Raghava has added long notes to what 

is said by Lakskmawa. Great stress is laid on the dimensional 

accuracy ot the Vedi, the Kuzda and of everything else used 

in the different rites which have to be done. The calculations 

are given in detail. 

CHAPTER IV. 

Deals with initiation in all its different aspects. The word 

Diks#a (initiation) means that which imparts Divya-jnana 

( knowledge which illumes ) and causes Kshaya ( destruction ) 

of evil. Verse 3 speaks of four kinds of Diks&a, namely; 

Kriyavati, Varzamayi, Kala and Vedha. The first of these, if 

the occasion demands it, may be an elaborate ritualistic process. 

It is described in this chapter. The disciple on initiation is 

instructed to meditate on the oneness of the Mantra, the 

Devata and the Guru. When he has realised this he has to 

advance further and experience the identity of his own Atma 

with these. The commentary gives details regarding bathing 
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and other preliminary rites. The whole of the chapter contains 

details of ritual which should be performed on the first day. 

The process by which the mind and body of the disciple is 
made fit to receive initiation is shortly described. Apart from 
the importance of the text of the Sharada and the notes 

of the commentator for the ritualist, the student of religious 

psychology will find therein much of interest tohim. A careful 

study will convince any fair-minded critic that these are not 

meaningless mummery but have a solid and reasonable 

foundation. 

CHAPTER V. 

Continues the same subject and begins with injunctions 
relating to consecration of Fire for the purpose of Homa. 

Raghava cites texts which say that when the purificatory rites 

216. being done the Guru meditates on the form of the 

Brahman adopted for his Sadhana. 

With verse 75 begin the rites to be performed on the 
second. day when Homa is to be done. Verse 77 says that 

after transferring the Chaitanya of the Shis/ya into himself and 

uniting it. with his own Chaitanya, the Guru should effect a 

purification of the six Adhvas, namely, Kala, Tattva, Bhuvana, 

Varna, Pada and Mantra. The Kalas are Nivrztti, Pratish¢ha, 

Vidya, Shanti and Shantyatita named in Chapter I, verse 26. 

The Tattvas are 36 according to the Shaivas, 32 according 

to: the Vaisknavas, 24 according to the Maitras ( Samkhya ). 

The Shaiva Tattvas are classed under three heads, namely, 

Pure, Pure-Impure and Impure. The Prakvzti Tattvas are 

ten. The Tattvas of Tripura are seven. The names of the 

five different classes of Tattvas are given in verses 81-89. 

By Bhuvanadhva is meant, according to Raghava, the 

Etherial, the Aerial, the Igneous, the Aquatic and the Terres- 
trial regions. The Vayaviya Samhita says the Bhuvanas are 
the different stages of Sadhana beginning with the Muladhara 

ending with Unmani when the mind is merged in the object 

of adoration, The Varzas are the Matvzka letters. By 
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Mantradhva all the Mantras are meant. Padas are words 

formed by the combination of (the letters. Verses 92-95 

describe the process of the purification of the Adhvas. The 

word Adhva means a pathway ; here, these six are the six 

paths which lead to Brahman-experience, 

Verse 96 says that the Guru first transfers his own 

Chaitanya into the Shishya. This is followed by an account 

of some further rites. In verse 110 it is said that. the Guru 

should worship his own Devata who is placed in the body of 
the ShisZya and then (V. 111) communicate the Vidya 
( Mantra ) to the disciple. The Shishya then mentally recites 

the Mantra meditating on the oneness of the Guru, the Mantra 

and the Devata and thereafter bows to the Guru lying flat on 

the ground and placing the feet of the Guru on his head and 

offers up to the Guru his own body and all he is possessed of. 

Raghava here gives a detailed account of all that is done, 
citing texts from different Shastras. Other rites connected 
with Kriyavati Diksza end with verse 115. 

Verses 116-120 contain rules relating to Varsamayti 
Diksha. 

Verses 121 to 126 speak of Kalavati and verses 127-139 

of Vedhamayi Diksha. 

By Vedha Diks#a, it is said, the disciple attains the 
perfection of Shiva immediately on initiation. These three 

forms of initiation are not for men of average competency. 

Varna Diksha is for persons who are above the average. 

Kalavati is for those of a still higher competency and 

Vedhamayi is for the highest class of aspirants. In the com- 

mentary it is stated that Utpalacharya the Guru of LaksZmana 

was initiated in this way by Somanandacharya. He gives 

another instance of initiation in this way, that of Shivasvami 
by Chanzdeshvaracharya. The process is briefly described in 

verses 127 to 139. This is followed by injunctions relating 

to Homa after initiation. The commentator cites a text 

which says that there are, besides the above four, ten other 

kinds of initiation which go by the generic name of Avavi, 
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CHAPTER VI. 

Deals with the Devi Matvzka or Sarasvati whose body is 
composed of the Letters of the Alphabet. The letters taken 

together form a Mantra of which the Azs#i is Brahma, the 

11121084 is Gayatri and Sarasvati, the Devata. It should 

be noted that whenever a Mantra is mentioned the name 

of its Muni or क्रं is first given, then the Chhandaé and then 

the Devata. 

In the Prapanchsara (Ch. VII.) also, the Sadhana of the 

Devi Sarasvati is first introduced as she is the Queen of the 

Letters and Awakener of all knowledge ( Bodha-dipika ) 
Verse 4 gives the Dhyana of Sarasvati. Her body is 

composed of the said letters and on her forehead is a fragment 

of the Moon. Her breasts are large and high. She is 

carrying in each of her (four) hands (1) the gesture of 

Jnana-mudra, (2) a rosary of Rudraksha, (3) a jar full of 

nectar and (4) the gesture of Pustaka-mudra. She is white 

and has three eyes,-.*" 
Raghava here quotes a long passage from the Tantrantara 

giving Dhy4dnas of all the different letters. Verses 5-8 contain 

rules relating to Nyasa of the letters and verse 9 speaks of 

Purashcharaza. It is by Purashcharaza that the Sadhaka 

becomes an adept inthe Mantra. The Mantra has to be 

repeated in manner enjoined a specified number of times 

followed by Homa and other rites. Verse 10 gives the 

Yantra. This is followed by rules relating to her rituals with 

the names of her attendant Shaktis and their Dhyanas. These 

Shaktis are mostly the intellectual powers personified. After 

ritualistic worship, Nyasa ( verses 28, 29 ) should be done in 

three ways, namely, S7zshti ( creative ), Sthiti ( continuing ), 

and Sambhara ( withdrawing ). After Sthiti Nyasa she should 
be meditated upon along with her consort. The Dhyana is 

given in verse 30. After Samhara Nyasa she is to be again 

meditated upon as the Queen of the Letters, The Dhyana is 

given in verse 33. 
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Verses 34-36 contain the rules relating to Nyasa and 

worship. She should next be meditated upon in her aspect of 

Sharada. The Dhyana is given in verse 37. Verses 38-40 

describe her ritualistic Nyasa which is amplified in the 

commentary. Verse 41 gives the Dhyana of Ardhanarishvara. 

Verse 45 gives a Dhyana of united Viskau and Laksémi, like 

Ardhanarishvara is of Shiva and his consort. Verse 49 

gives another Dhyana of the Devi as the Queen of the 

Universe. Verse 53 givesa Dhyana of Lakshmi. 

Verse 57 gives a Dhyana of the Devi as the Mother of All, 

( Sakalajanani ). The Poet Kalidasa has a beautiful hymn to 
‘this aspect which is not much known. 

Verse 61 contains a Dhyana of the Devias having eight 

hands. 

Verse 67 contains a Dhyana of Brahman as the trans- 

cedent Tejas, immeasurable, the one root of the Universe, 

pervading all creation as Sat and Chit, imperishable, a mass of 

nectar. The five Mantras, the first of which is the Pranava 

point towards him. This is the Prapancha-yaga-mirti. 

Verses 68-82 describe Prapancha-yaga which begins with a 
particular form of Nyasa. Raghava here cites a text which 

gives the names of the Rishi and Chhandad of each of the 

Matvzka letters. It is partially corrupt and the different 

manuscripts have not been of any great help. 

Verses 84-86 speak of the wonderful properties of Brahmi 

(a kind of bitter herb ) and how it helps in the perfection 

of the intellectual powers as also clear enunciation. This 

vegetable has been spoken of in several other places in this 
‘book. The rest of the chapter gives ritualistic rules. 

CHAPTER VII. 

Verses 2 to 4 give the Bhitalipi Mantra. It is made up of 

the five short vowels, the four compound ( Sandhi ) vowels, 

the eight Vydpaka letters, and the twentyfive Sparsha ( con- 

sonant ) letters. These letters are divided into nine groups 
and arranged in an order described in the text. Verse 5 says 
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that the letters of the Bhitas ( Elements), Ether, Air and 

others, are in these nine groups, only there is no Earth-letter 

in the second and in the ninth group there is neither a Water- 

letter nor an Earth-letter. The verses which follow give the 
Rishis and the Devatas of the nine groups ( Vargas ) 
Varneshvari ( Queen of the Letters ) is the Devata of the 

Mantra. This is another aspect of the Devi Sarasvati. The 

letters are looked at in a different way. The Tantra Shastra 

attaches great importance to the letters, as all Mantras are 

made up of the letters, 

Verses 9 to 14 describe the Tree of Letters ( Lipitaru ) 

under which the Devi is seated. The tree is made up of the 

letters. Parasamvit is its seed. Bindu and Nada are its two 

tap-roots. Its branches which aré the Earth-letters are spread 
in all directions ; its leaves which are the Water-letters cover 

the three worlds (upper, middle and lower ); its sprouts 

which are the Fire-letters are bright like gems; the Air- 

letters are its flowers and illumine its body ; the Ether-letters 

are its fruits which are the refuge of all creatures. The honey 
of heavenly nectar from the tree is sprinkling the Devi. The 

Vedas, the Agamas and the like add to its height and beauty. 

It is Shiva and Shakti. The three worlds find shelter under it. 

The Munis by the help of this get what they desire. 

Verse 15 gives the Dhyana of the Devi. Sheis like ( of 

the effulgence of ) ten million stainless moons. Her breasts 

are large and high. On Her head is the crescent moon, Her 

three eyes are half-closed by reason of the libations of nectar of 

which she has partaken. In each of her four hands she is 

carrying the gesture of granting boons, a rosary, the gesture 

of Jnana and a skull. She isinthe pride of youth. Her 
body is composed of the Letters of the Alphabet. She is the 

Queen of Speech. 

Verses 16 to 52 contain rules relating to ritualistic worship 

of the Devi in the course of which the names of the attendant 

Devatas and the articles of worship are enumerated. 

Verse 53 describes Viyat Yantra ( Yantra of Ether ). 
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Verse 55 describes the Vayaviya Yantra ( Yantra of Air ). 
Verses 57-59 describe the Agneya Yantra ( Yantra of Fire ). 

Verse 60 describes Varuza Yantra ( Yantra of Varuna : the 

Deva of Water ) and Verse 62 describes Parthiva Yantra 

( Yantra of Earth). These descriptions are in each case 

followed by a statement as to what the Yantras are useful for. 

Verse 65 contains the Vagvadini Mantra of ten letters. It 

grants the power of speech. Raghava here quotes a hymn 

by Shamkaracharya which is not traceable in his collected 

works. Verse 66 gives the names of the Azshi, Chhandad and 
Devata of the Mantra and directions about Ny4sa. 

Verse 67 contains a Dhyana of the Devi of the Mantra. 

Verses 68-79 give rules relating to Purashcharawa and ritua- 

listic worship. This is the method followed in the case of 
almost every Mantra right through the book. That is, the 

Mantra is followed by the names of the Azshi, the Chhandah 

and the Devata. This again is followed by the Dhyana 
of the Devata ard thereafter are given the rules relating ‘to 
Purashcharaza, worship and Prayoga. 

Verse 80 gives the Mantra of sixteen letters. Verse 82 

gives the Dhyana of the Devi of the Mantra and Verses 83-86, 

the rituals, 
Verse 87 gives the Mantra of eleven letters, verse 89, the 

Dhyana, verses 90-95, rituals. 

Verse 96 gives another Mantra of eleven letters, verse 98 

the Dhyana, verses 99-103, rituals. In the course of this the 

author advises the use of Brahmighvzta which is to be prepared 
in 8 way somewhat different from that described in the 

previous chapter. Verse 104 gives another Mantra, verse 

106, the Dhyana and verses 107-112 describe rituals. 

Verses 113-123 give rules of conduct of the worshipper of 

the Sarasvati. The fruits and vegetables not to be eatern are 

named. He should not eat anything stale or kept over-night. 

He should not chew pan ( betel leaf) at night. He should 
not go with a woman during day time nor with one who is in 

her flowers. He should not look at a naked woman. He 
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should not cast aspersions on a woman. In the mornings he 

should remain silent and never at any time speak falsehood. 

He should not study on the 14th, 8th and rst day of the lunar 

half month, nor on the day of an eclipse < Solar or Lunar ), 

nor on the last day of the month. When explaining any thing 

he should be fully awake and not lazy, avoid yawning and 

not get angry, avoid spitting and touching any limbs below 

the waist. If aman, asnake, acat, a frog, a mongoose or 

any other animal passes between him and his auditor he 

should stop. 

CHAPTER VIII. 

This chapter begins by saying, ‘I shall now speak of the 

Mantras of Shri, which grant wealth and good fortune’. Verse 

2 gives a Mantra and 3 speaks of the Azshi, Chhandad and 

Devata and Nyasa. Verse 4 gives her Dhyana, which is as 

follows ;— 

T adore Shri. She is seated on a lotus. Her effulgence 

is like that of gold. She has a lustrous crown on her 
head. She is raimented in silk which shines over her rounded 

buttocks. Intwo of her hands she is holding two lotuses 
and with the other two is making the gestures of Vara 
( Boons-granting ) and Abhaya ( Fear-dispelling ). Four 

elephants resembling the Himalaya mountain are pouring 

nectar over her out of golden jars: held in their uplifted trunks. 

The verses which follow ( 5-7 ) give the rules relating. to 

Purashcharaza of the Mantra and-worship. Verses 8-19 give 

the names and description of her nine Shaktis, the Anga- 

devataés and so forth. Verses 20-29 speak of the benefit 

gained by her worship. 
Verse 30 gives another Mantra of. Shri. Verse 31 gives 

the Dhyana of the Devi of this Mantra. It says :— 

I adore the beloved of Hari. She is seated on a lotus. 
She is lustrous like the‘ruby. In two of her lotus hands, she 

holds two lotuses and the other two are held in the gestures 

of Vara and Abhaya. Four large elephants: of the. colour of - 
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snow are constantly pouring water out of jewelled jars held 
in their upifted trunk. She is the heavenly Parijata who 
grants.all desires. 

Verses 32 and 33 give the rules of Purashcharaza whereby 

Siddhi is attained in the Mantra. 

Verses 34-37 give another Mantra and the names of the 

Rishi, the Chhandad and the Devata as also the rules relating 

to Nyasa. Verse 38 gives the Dhyana of the Devi of this 

Mantra which is as follows :— 
May Kamala protect and nourish ye! She is seated ona: 

lotus and has a smiling face. In two of her lotus hands she 

is holding two lotuses and the other two are held in the gestures 

of Dana ( Vara) and Abhaya. Her body is luminous like: 

lightning. Over her large and high breasts are shining ropes 

of pearls. By her sidelong glances she is gladdening (her: 
consort ) Hari. . 

Verses 39-44 give rules regarding Purashcharaaa, articles 

of worship and so forth. 

‘Verses 45 to 52 give a fourth Mantra, the names of its: 

Rishi, Chhanda# and so forth. Verse 53 says that after. 
doing Nyasa, the 584021६2. is to meditate upon a beautiful 

garden described in detail in verses 53-71. Having meditated 
upon this garden he should think of a beautiful Parijata tree in 
the middle of it ; and under it on a jewelled throne, he should. 

meditate on Mahalakssmi seated thereon. The Dhyana, 
given in verses 74-88, is as follows :— 

Meditate on the Supreme Devata. She is the lustre of the 

of. .the rising sun, luminous with the crescent moon on her. 
shining diadem and the garland she is wearing. She is decked 
with ornament set with gems. She is leaning forward as if 
with (the weight of ) her (heavy) breasts. In two of her nands, 

she is holding two lotuses. In one of her other hands is held 

a sheaf of Shali paddy and in the other, the gem Kaustubha. 

Her face is illumined by her gracious smile. Her three eyes 
are like three fullblown lotuses. On her lotus feet are tinkling 

bells. The girdle round her waist is set with nine kinds 
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of gems. Her stomacher studded with pearls, rubies and 

beryls is resting on her belly beautiful with its three folds 

( Trivali ). Her navel is beautiful like a whirlpool in the 
waters of the Jahnavi (Ganga: the Ganges). Her breasts 

are adorned with the paste of sandal, camphor and saffron. 
Ropes of large pearls, like drops from the rain clouds, 

adorn her. Her vestment is of silk. Her armlets of pure 
gold are studded with beryls and her wristlets of shining 
gold are studded with rubies. She is decked with rings set 

with rubies. Chains and collars of pure gold adorn her. 

Her neck resembling (in contour) the conchshell is adorned 

with various beautiful ornaments. Her gem-studded ear-orna- 

ments resemble the rising sun. Her beautiful lips are red 

like the hibiscus and coral. Her teeth are like the seeds of the 

pomegranate. Her face is like the stainless fullmoon. Her 

three beautiful eyes are shaped like the petals of the lotus, 

Her eyebrows excel in beauty the bow of Kandarpa ( Cupid’s 

bow ). Her nose vanquishes the beauty of the Tila flower 
(sesamum ). Her forehead puts to shame the beauty of the 

half-moon and the Tilaka there, is fragrant with the fragrance 
of musk. Her lotus face is adorned by curls of hair like 

hungry black bees ( round a lotus ). Her hair is tied up with 
the flowers of the Parijata. The crown on her head is studded 

with priceless gems. She is the abode of charm and beauty 

and the source of all Greatness ( Tejas ). 

Verses 89-118 give the rules relating to Purashcharaza 

of her Mantra, Asana-mantra, names of the Parshvadevatas 

and other details relating to her worship. The verses which 
follow ( Vv. 119-140 ) speak of the Prayogas of her Mantra. 

Verses 141-143 give her Yantra. 

Verses 144-145 give another Mantra of twentyseven letters. 

Verses 146-147 give the Nyasa of the Mantra. Verse 148 

gives the Dhyana :— 
Meditate always on the supreme beloved of Sharngi 

( Vishnu ). She is of the redness of vermillion and is seated 

onalotus. She is the gem of the’ ocean of beauty. She is 
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adorned with a crown, armlets, garlands, ear-ornaments, waist- 

chains and the like. In one of her lotus-like hands is held 
the casket of wealth ( Vasu-patra ) in the other a looking glass 
and in the other two, are two lotuses. She is surrounded by 
her hand-maidens, 

Verses 149-159 give rules relating to Purashcharaza, the 

articles to be used in her worship, the names of the attendant 

Devatads and the fruit to be gained by her worship. 

Verse 160 speaks of the wellknown Vedik Shrisikta, It 
is to be noted that when Vedik Azks are referred to they are 

rarely set down in the text. The commentator says that the 

Shrisikta which consists of the fifteen Rzks of the Bahvrzchas 
is wellknown and he quotes a long passage from the Tantran- 

tara which gives the rules relating thereto as also the 
Shriyantra. 

This, it is hoped, will remove the erroneous impression 

that the Vedas contain no trace of the worship of the female 

aspect of the Brahman. Later on other instances of this will 

be found in this book. 

Verse 161 to the end of the chapter lay down rules of 

conduct for the worshipper of Shri. It is said here that 

the Sadhaka who wants Shri should always be truthful. 
He should face the west when taking his meals. He should 

be gentle in his speech, and speak with a smiling countenance, 

and use scents and flowers. He should always be pure, sleep 
in a pure bed and with a young woman ( Taruni) and 

with no one else. He should never eat when he has had oil 

rubbed over him. He should never rub turmeric on his face, 

nor sleep when he is impure in any way. He must not write 

anything on the ground. He must not eat salt or oil by 

itself. He must always be clean and avoid unclean food and 

so forth. 

The commentator quotes a passage from the Prapancha- 

sara (Ch, XII. ) which also lays down similar injunctions. 
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CHAPTER IX. 

The second verse gives the Bija of Bhuvaneshvari. Verse 
3 gives the names of the Rishi, the Chhandad and the Devata 

of the Mantra. Verses 4-13 speak of Nyasa. It is said in 

verse 5, that the object of doing Nyasa is the attainment of 

Devatabhava. This means that the Sadhaka’s mind becomes 

competent to receive things divine. The commentator cites 
a passage from the Prapanchasara (Ch. X. ), showing Sham- 

karacharya’s method of dealing with this particular class of 

Nyasa. 

Verse 14 gives the Dhyana of Bhuvaneshi. She is the 

lustre of the rising sun. The moon is on her diadem. Her 

breasts are high. She has three eyes and a smiling face. 

With two of her hands she is making the gestures of Vara 

and Abhaya and in the other two, are held an Angkusha 

and a Pasha. 

Verse 15 speaks of the Purashcharaza of her Mantra and 

Homa. Verses 16 and 17 describe her Yantra. Her nine 

Pitka Shaktis, named in verse 18, are Jaya, Vijaya, Ajita 
Aparajita, Nitya, Vilasini, Doghdhri, Aghora, Mangala. 

Verse 19 gives her Pitda-mantra. In describing the mode of 

worship ( Vv. 22-32) it is said, among other things, that 
the following couples ( Mithunas ) are to be worshipped, vzz, 

Gayatri and Brahma, Savitri and Viskwu, Sarasvati and 

Rudra, Kuvera and Mahalakshmi, Madana and Rati, Gazesha 

( Vighnaraja ) and एप, his beloved. Each of these 

couples is described here. There should also be worshipped 

( Vv. 33-42 ) the two Nidhis (Gems ) and the Angadevatas, 

namely, - Ananga-kusuma, Ananga-kusumatura, Ananga- 

madana, Ananga-madanatura, Bhuvana-pala, Gagana vega, 

Shashirekha and Gagana-rekha; as also her sixteen others 

Shaktis, v¢z., Karali, Vikarali, Uma, Sarasvati, Shri, Durga, 

Usha, Lakshmi, Shruti, Smzzti, Dhvzti, Shraddha, Medha, Mati, 

Kanti and Arya. The eight 2129, Brahmazz and others 
should also be worshipped. Her hand-maidens, Anangaripa 
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and others are also to be worshipped. Verses 43 to 50 describe 

rites for the attainment of worldly advantages. Verses 51-57 

describe five Yantras. 

Verse 58 gives a different Mantra. Verse 59 speaks of 

Nyasa with the Mantra. Verse 60 gives the Dhyana of the 

Devi of the Mantra. In this Dhyana, the Devi is described 

as of the colour of vermilion. She has three eyes. On her 

head is a crown of rubies the brightness of which is enhanced 

by the lustre of the moon on her forehead. She has a smiling 
face and large breasts. She has two hands, in one of which 

she is holding a Chaskaka ( cup) filled with gems and in the 

other a red lotus. Her feet are resting on a gem-studded jar. 
She is benign of aspect and is the mother of all. 

Verses 61-62 speak of Purashcharama. 

Verse 63 says that by daily taking Brahmi Ghvzta over 

which the Mantra has been said, the Sadhaka becomes, in the 

course of a year, a poet. The commentator describes how this 

Ghvzta should be made. Ayurveda says that Ghrtta ( clarified 
butter ) preserves unimpaired the properties of herbs used in 

medicine. Verses 64-66 give other Prayogas. 

Verse 67 gives another Mantra. Verse 68 gives its Nyasa. 

Verse 69 gives the Dhyana of the Devi of the Mantra :— 

She is Shyama (colour of gold). The moon is on her 

forehead. With one hand she is making the gesture of Vara 

and with another hand she is holding a red lotus. In her third 

hand is a Chasfaka full of gems and with the fourth she is 

making th the gesure of Abhaya. Ropes of pearls shine over 

her large breasts. She has got three luminous eyes and is 

seated ona red lotus. She is the beloved of Hara. She is 

the adored of the Suras ( Devas or seekers of the Brahman ) 
She is eternal. 

Verses 70-79 describe her worship. 

Verse 80 gives another Mantra, its Rashi, Nyasa and so 
forth. 

Verse 81 gives the Dhyana of the Devi of the Mantra :— 

She is seated on a lotus. Two of her hands are held in 
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the gestures of Vara and Abhaya and in the other two she 
is holding an Angkusha and a Pasha. 

Verses 82-90 describe the mode of worship. 

Verses 91-94 describe the Gha¢argala Yantra. 

Verse 95 gives a Mantra of sixteen letters. Verses 96-104 

describe how the Yantra is to be used and the benefits gained 

thereby. 

Verses 105-108 describe two other Yantras, 

CHAPTER ॐ, 

In Verse 1, it is said that the Devi Tvarita is so called 

because she grants fruits quickly. The Sanskrit word means 

“quickly”, In support of this, the commentator quotes a 

verse from the Prapanchasara ( Ch. XIII.) where the Sadhana 

of the Devi is described. The second line of verse 1 and 

verse 2 give the Mantra of 12 letters. Verse 3 gives the 

names of the Muni, Chhandaé and so forth. 

Verse 4-6 speak of Nyasa. Verse 7 gives the Dhyana :— 

I adore the Devi Kairati who is Shyama and whose head 

is adorned by the tail-feathers of a peacock. She is raimented 

with leaves and ropes of red Gunja seeds rest on her large 

breasts. Eight great serpents adorn her ears, arms, waist 

and toes. She has three eyes and her hands are uplifted to 

grant boons and dispel fear. 

The commentator says that the serpents Ananta and 

Kulika, who are Vipras, the colour of fire and each possessed 

of a thousand hoods, are the ear-ornaments, The serpents 

Vasuki and Shangkhapala who are Kshatriyas, yellow of colour 

each with 700 hoods, are the ornaments for the upper arm. 

Takskaka and Mahapadma two other serpents who are 

Vaishyas, blue of colour, each with 500 hoods are the girdle. 

Padma and Karka¢aka who are Shiidras, white of colour, each 

with 300 hoods are the toe-ornaments. 

Verses 8-19 describe Purashcharamza of the Mantra and her 

worship, give the names of her attendant Devataés and 

describe how these latter are to be worshipped Verses 20-33 
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describe Homa with different articles for the attainment of 

different ends, such as, Shanti ( Peace ), Rzddhi ( Prosperity ) 
and so forth. Verses 34 to 43 describe five different Yantras 

and speak of the benefits to be gained thereby. 

Verse 44 gives the Trikaz¢aki Mantra as also rules relating 

to Nyasa therewith. Verse 45 gives the Dhyana :— 

May the three-eyed Devi dispel all your fears! She is 
blue below the navel, red below the neck and her face is 

white. She has four mouths with fierce fangs on the four sides 

of her belly and is terrific to behold. In her hands she is 
holding two lights ( Dipa ), a conchshell and a Chakra, In 
her matted hair is the crescent moon. 

In verse 48 is given another Mantra of the Trikaz/aki. 

Verse 49 speaks of the Purashcharaza of this Mantra and the 

fruits to be gained thereby. 

Verse 50 gives the Mantra of 15 letters of Nitya. Verse 

51 gives the Nyasa of this Mantra and verse 54 describes 

the place of her abode. She is seated there on a lotus placed 
onathrone. Her Dhyana is given in verse 55 :— 

Adore Nitya! She has got the young moon on her fore- 
head. She is red and three-eyed, She is carrying a Pasha 

and an Angkusha, the wish-granting creeper and a skull and is 

playing on the melodious Via. 

Verses 56 to 68 give the rules of Purashcharaza, worship 

and other details. 

Verse 69 gives a Mantra of 12 letters and Verse 70 gives 

the rules relating to Nyasa. 
Verse 71 gives the Dhyana :— 

Meditate upon the wife of Shiva. She has got the half- 
moon on her forehead and is red of colour. Her raiment, 

ornament and decorations are all red. She has three eyes and 
is elated with wine. In her hands she is carrying a lotus, a 

Pasha (noose ), Svzi (goad ) and a skull filled with wine. 

She is the adored of the immortals. 

Verses 72-76 give rules of Purashcharaza and other rites. 
Verse 77 gives the Mantra of Vajraprastarizi. It is of 
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twelve letters. Verses 78-79 name 2561, Chhandak, Devata. 

Verse 80 gives her Dhyana :— 

We seek refuge in the mother who is seated on a lotus of 

twelve petals placed on a red boat in an ocean of blood. Her 

body is red; on her red forehead is shining the crescent moon. 

She has three eyes anda smiling face. In her hands she is 

holding a pomegranate, an arrow, a noose, a goad, the bow of 

Madana (Deva of Love) and a skull. She is bending forward 

with the weight of her breasts. 

Verses 81-87 give rules relating to rituals. 

Verse 88 gives the Mantra of Tripu¢a, and the following 
verse names the Azski, Chhanda& and Devata and gives rules 

of Nyasa. Verse go says that the Devi should be meditated 
upon as seated on two lotuses placed one above the other on a 

beautiful throne placed on the pericarp decorated by a Shat- 
kona ( hexagon ). The seat is placed on a jewelled altar under 

a charming canopy under a Kalpa ( wish-granting ) tree in 

the middle of a forest of Parijata trees. 

Her Dhyana [ V, 91, ] is as follows :— 
Meditate on the primordial Shakti. She is of the colour of 

a golden lotus and leaning forward with the weight of her 
breasts. She is adorned with jewelled toe-rings, girdles, 

neckchains and the like. She has a jewelled crown on her 
head and three eyes. Inher lotus hands she hasa bow, a 

noose, two lotuses, a goad and flowery arrows. 
Verse 92 says that she is surrounded by her handmaidens 

who have large breasts and are carrying fly-whisks, boxes 

containing betel leaves and mirrors in their hands. The Devi 

is looking at her votary with eyes which are raining, as it 
were, a shower of nectar on him, 

The following verses describe the ritual. It is here said 
that Lakssmi and (दण, Gauri and Hara, Rati and Smara 

are to be worshipped all round her beginning from the S. E. 

corner and the two gems Shangkha and Padma are to be 
worshipped on either side, and the Lokapalas are to be wor- 

shipped in their feminine aspects. 
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Verses 101 and 102 contain the Mantra, composed of 

thirteen letters, of Devi Ashvariidsa ( Seated on a horse ) 
Verse 104 gives her Dhyana. 

Meditate always on her who is seated on a horse. She is 

red and beautiful. A digit of the moon is on her forehead. 

She has three eyes. She is adorned with beautiful garlands 
and bending forward with the weight of her breasts. With 
her left hand she is pulling the Sadhya ( woman against 

whom the rites are directed ) who is tied by a noose and is 

helpless with an access of love and in her right hand is a 

golden cane. 

Verses 105-107 describe Purashcharama and 108 her Yantra. 

Verse 109 gives the Mantra of Annapirza and 110 her 

Dhyana :— 

Adore Bhagavati ( Annapiirna ) ! She is red and clothed 

in beautiful raiment. She has the young moon on her fore- 

head and is bending forward with the weight of her breasts. 

She is looking pleased as she is watching Shiva who with the 
crescent moon on his head is dancing in front of her. She 

is the giver of good and removes the pains of Samsara. 

The two verses which follow describe her worship. 
Verse 113 contain the Mantra of Padmavati. Verse 115 

15 her Dhyana. She is seated on a lotus. In her two hands 
she holds two lotuses. She has three eyes and is red of 

‘colour and wearing all kinds of ornaments. Her face is 
beautiful like a lotus. 

Verse 119 gives her Yantra. 

Verses 120-123 speak of Amathka Nyasa. 

CHAPTER XI. 

Verses 1 and 2 contain the Mantra of Durga and the two 
following verses speak of the 541, (1021024, Devata and, 

so forth. Verse 5 is the Dhyana:— 

May Durga destroy all the evils which beset ye! She has 
three eyes and is seated ona lion. On her forehead is ‘the 

moon. Inher four hands which are of the colour of emerald 
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she is holding a conchshell, a bow, a discus and arrows. 
She is wearing armlets, garlands, wristlets, girdles and toe- 

rings with tinkling bells thereto. Her ear-ornaments are set 

with brilliant gems. 

The thirteen verses which follow describe the mode of 

worship. Verse 19 gives the Yantra. 
Verses 21 to 24 contain the Mantra of MahisZamardini. 

Verse 25 is the Dhyana :— 

She is the colour of emerald. She has a (third) eye 
on her forehead. She is adorned with gems on her head and 

ears, She is seated on the head of a buffalo. She is holding a 

Chakra (discus), a Shangkha (conchshell), a Kvzpaxa (sword), 

a Khe¢aka ( shield ), Baza ( arrows ), Karmuka ( bow ), Shila 

(spear) and Tarjani Mudra (threatening gesture ) in her 
hands. The moon is on her head. I adore her. 

Verses 26-33 describe Purashcharawa and Prayoga. 

Verse 34 gives the Mantra of Jaya Durga. 

Verse 37 gives the Dhyana,— 

I adore Jaya Durga who is worshipped by those who seek 

Siddhi. She is of the colour of the firmament. Her fierce 

looks frightens the enemies. On her forehead is the crescent 

moon. She is seated ० 2 11011, In her hands are a Shangkha, 
a Chakra,a (दण and a Trishikha (trident). She has 

three eyes. Her Tejas (glory, radiance ) pervades the three 

worlds. All the Devas surround her. 

Verses 38-40 contain rules of Purashcharaza and Prayoga. 

Verse 41 contains Shilini Durga Mantra. 

Verses 42-45 speak of the Azshi, ChhandaZ, Devata and so 

forth. 

Verse 46 gives her Dhyana :— 
I meditate on Shilini. She is seated on a lion and is of the 

dark colour of the rainladen cloud. In her ( eight ) hands are 

a Shiila, a Baza, a Krvipaaa, an Ari (discus ), a lotus, a mace, 

a Bow, a Pasha. She has three eyes and has the moon on her 

forehead. She is attended by four hand-maidens who are 

carrying Kheéakas. She is the terror of the enemy army. 
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Verses 47-62 give rules of Purashcharaza and so forth. 

Verses 63-65 give Vana-Durga Mantra, The Devi is also 

called Vindhya-vasini. Four verses which follow give name 

of Rzshi and so forth. Verse 70 is her Dhyana :— 

Meditate on her who abides in the Vindhya ( Mountains ). 

She is seated on a golden lotus and has three eyes. She is 

lustrous like lightning and has in two of her hands a Shangkha 
and a Chakra and the other two are in the attitude of granting 

boons and dispelling fear. Her face is beautiful as the full 

moon and on her forehead is the crescent moon. Neckchains, 

armlets, garlands and earrings adorn her. The Devas hymn 

her. By her side is Shiva. 

Verse 71-75 speak of Purashcharaza and rituals, 

Verse 76 contains a Dhyana for the 52411812 who seeks 

the protection of the Devi :— 

She is like the fire of final dissolution ( Kala-pavaka ) and 
in her hair is the half-moon. She has an eye on her forehead. 

She is seated on a fear-inspiring lion. In her (eight ) hands 

are held the Chakra (discus), a Shangkha (conch), a Kyrzpana 

(sword ), a Khe¢aka (shield), a Chapa (bow), a Baza 

( arrow ), a Karo¢ika (skull ) and a Shia (trident), She 
subdued the whole army of the Asuras. 

Raghava quotes other similar Dhyanas from the Prapan- 

chasdra and other texts. Different Prayogas are given 

( Vv. 76-123 ). 

Verse 123 gives the Raksfakara ( protective ) Yantra of 

Vindhya-vasini. It is helpful in the attainment of wealth, 
immunity from evil influences and the like. 

CHAPTER XII. 

This chapter begins with a prayer to Tripura. 

Verse 3 gives the Mantra of Tripura. Raghava cites texts 
which say that she is so called because she created the three 

( ४22. Brahma, Vishnu and Rudra) and so preceded them, 

because the three Kazdas of the Vedas are by her pervaded 

and also because she is even at the time of Pralaya. 
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Verse 4 says that the Mantra is composed of three parts. 

Verses 5-32 contain the names of the Xzshis and so forth 

anda long account of how Nyd4sas to be done with the Mantra, 
This is supplemented by Raghava by other texts. 

Verse 31 gives the Dhyana :— 
She is of the colour of a thousand rising suns and garmen- 

ted in red silk. Her face beautiful like a red lotus is lighted 

by her three eyes. Her breasts are smeared with red sandal, 

She is wearing a garland of heads, On her head is a crown 

on which is the moon. She is smiling gently. In each of 

her hands is held a rosary, a book, the gesture of granting 

boons and that of dispelling fear. 

Verses 32-70 contain an account of the Purashcharaza and 

ritualistic worship and Prayoga. 
Verse 71-75 describe three Yantras. 

Verse 77 gives the Bala Mantra. Verses 78 and 79 give 

the Gayatri. Verses 81-94 contain a hymn of praise. The 

opening verse of which says that as even Brahma and other 
great Devas do not know the subtle ( SuksZma ) form of the 
Devi who is the source from which the universe emanated 

the hymner therefore sings the praise of the gross ( Sthila) 

form. 
Verses 96-99 contain the Mantra of Rajamatangini which 

is made up of 88 letters. Verses 100-127 contain directions 

for Nyasa and verse 128 contains her Dhyana :— 
She is seated on a gem-studded altar and listening to the 

pleasing notes of the parrots. One of her feet is resting on a 
lotus. She 15 playing on a Vina. She is elated with the 

nectar of which she has partaken. She is slightly dark of hue. 

On her forehead is the crescent moon. Her shining hair is 

made into a charming knot. Her raiment is red. She is 

wearing a garland of waterlilies. On her forehead is shining 
a Tilaka. She has armlets made of conchshells 

This is followed by rules relating to Purashcharaza and 
ritualistic worship 

Verses 157-166 contain a Hymn of the Devi. 
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CHAPTER XIII. _ 

This chapter gives an account of the worship of the different 

aspects of Gawesha. The Prapanchasara (Ch. XVII. ) deals 
with this. 

Verse 2 contains the Bija of Gazesha which is Gang and 

verse 3 speaks of the way Nyasa is to be done therewith. 

Verse 4 contains the Dhyana :— 

He is the colour of vermilion, three-eyed and has a large 

belly. In each of his lotus hands is held a tusk (his own ), 

a noose, a goad and the gesture of granting boons. His face 

is that of the lord of elephants and at the end of his thick 

trunk is a beautiful pomegranate. On his forehead is shining 
the young moon and his cheeks are flooded with the copious 

flow of Dana ( exudations from an elephant’s temple when 

in rut). His raiment and the unguent on his body are red. 

Huge serpents are his adornment. 

Verses 5-26 describe Purashcharaza of the Mantra, the 

articles to be used in his worship, and give the names of the 

Pitha-shaktis and attendant Devatas. 
Verses 27-28 give the Mantra of twenty-eight letters of 

Mahaganapati. 
Verse 29 says that the Azshi of the Mantra is Gazaka, the 

ChhandaZ is Nivrzt Gayatri and verse 30 describes the 

Nyasa of the Mantra. 
Verses 31-38 say that he is to be meditated upon as 

seated on a lotus consisting of the letters of the alphabet 

( Matvzkambuja ). The Sadhaka should meditate upon an 
island composed of nine gems, placed in an ocean of sugar- 

cane juice ; a soft gentle breeze blows over the island and 

takes the waves wash the shore thereof. The place isa 

forest of Mandara, Parijata and other Kalpa trees and creepers, 
and the light from the gems thereon casts a red glow on the 

ground. The six gladdening seasons are always there. The 

sun and the moon brighten up the place. In the middle of 

the island is a एठा] tree whereon are the nine gems and 
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beneath it is the great Pitha (altar) on which is the lotus 

whereon is seated Mahagamapati. His face is that of the 

great elephant with the moon on it. He is red and has three 

eyes. He is held in loving embrace by his beloved who is 

seated in his lap and has a lotus in her hand. In each of his 

ten hands he is holding a pomegranate, a mace, a bow, a 

trident, a discus, a lotus, a noose, a red water-lily, a sheaf of 

paddy and his own tusk. He is holding a jewelled jar in his 

trunk. By the flapping of his ears, he is driving away the 

bees attracted to his temples by the fluid exuding therefrom, 

and he is scattering gems from out of the jar held in his 

trunk, He is wearing a ruby-studded crown and is adorned 

with gems. 

Verses 39-61 give a description of Purashcharaza and 

Prayogas. 

Verse 62 gives the Bija of Bhiimi ( The Earth ). 
Verses 63.65 describe the Yantra of Mahagamapati. 

Verses 66-67 give the Mantra of 26 letters of Virigazapati 

and verse 68 speaks of the Muni, Chhanda& and Devata. 
Verse 69 gives directions about Nyasa and says that 

Virigazapati is to be meditated upon in a place similar to that 

described in the Dhyana of Mahagamapati. 

Verse 70 gives the Dhyana :— He is the colour of vermilion 
and has the face of an elephant. On his head is the half- 

moon. He has three eyes. In three of his hands he is 

holding a noose, a goad and a skull full of wine and his fourth 

hand is resting on the Yoni of his consort पडी and at 

the end of his trunk he has a vessel full of wealth. = एप is 

touching his Linga and embracing him with her right hand 

and in her other hand is held a lotus. 
Verses 71-76 contain directions regarding Purashcharaza, 

worship, Homa and the like. There is also given here the 

fruits gained by such worship. 
Verse 77 gives the Mantra of twelve letters of Shakti- 

gamapati and verse 78, the Azshi, Chhandad and Devata and 

rules of Nyasa of the Mantra. Verse 79 gives his Dhyana :— 
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We adore him who is of the bright colour of pearl. He 
has the face of an elephant in rut. He has three eyes and 
the moon is on his forehead. A jewelled crown is on his head. 

He has a lotus, a goad and a jar full of gems in each of his 

three hands and his fourth hand is resting on the Yoni of the 

Devi seated in his lap. His trunk is resting on the jar of 

gems. The Devi who is of the colour of the lotus is hold- 

ing in one hand a lotus whilst with the other she is touching 

his Linga. 
Verses 80-83 give the usual rules of Purashcharaza, wor- 

ship and particulars relating to Prayoga. 

Verse 84 gives another Mantra of eleven letters and 85 the 

Rishi and other details. Verse 86 gives the Dhyana :— 
I ever meditate upon the Omnipresent One who is of the 

colour of red hibiscus. He has the face of an elephant with 
three eyes and the halfmoon is on his forehead. In each of his 

four hands he is holding a sugarcane, the gesture of gran- 

ting boons, a noose and a goad. The tip of his trunk is 

resting on the Yoni of his Shakti who is embracing him and 

holding the tip of his Linga with one hand and with the other 
a lotus. She is the colour of molten gold. He is full of desire. 

Verses 87-90 give directions about rituals and the like. 

Verses 90 and gt give the Mantra of Ksdipraprasadana 

Ganesha. It is of ten letters. Ksfipraprasadana means 

‘quickly pleased’. Verse 93 give his Dhyana :— 
May the Elephant-headed One protect ye! He is red and 

has three eyes. The young moon is on his forehead and he 

is wearing a shining garland. In each of his hands is held a 
noose, a goad, a Kalpalata and one of his own tusks and he 
has a pomegranate at the tip of his trunk. 

Verses 94-102 give rules of worship, Homa and the like. 

Verse 103 says when Tarpama (oblation ) is made, he is to 

be meditated upon as seated ona lotus and beautiful like a 

mountain of gold, and as coming out of the effulgence of the 

sun, down rows of silver steps into the water with which the 
Tarpama is made. 
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Verses 105-106 give the Mantra of Heramba Gazesha and 

describe the way Nyasa is to be done therewith. 

His Dhyana is given in verse 107 :— 

I adore Heramba who is of the lustre of the sun. He is 

seated proudly on alion. He has five faces each like that of 
an elephant, and one of them is on top and upward turned. 

They are of the colour of pearl, gold, blue, Kunda flower 

( white ) and red respectively. The moon is on the forehead 

of each of these. With two of his hands he is making the 

gestures of granting boons and dispelling fear and in each of 

the other eight is held a ball of sweets, his tusk, an axe, a 

skull, a rosary, a hammer, a goad and a trident. 

Verses 108-113 contain directions regarding worship, Homa 

and the like. Verses 114-119 describe the Yantra to be worn 

as an amulet and give the Mantra to be written thereon. 

Verses 119-120 give the Mantra of Subrahmazya 0 

Kartikeya. Verse 121 gives his Dhyana :— 

We adore Subrahmanya. He is of the colour of vermilion 

and his face is beautiful like the moon. Beautiful armlets, 
garlands and other ornaments adorn him. He is holding 

in each of his hands a lotus, the gesture of dispelling fear, a 

cock and the weapon Shakti. He is raimented in red and 

the unguent on his body is also red. He grants the happiness 
of heaven to, and destroys the fear of, his votaries. | 

The eight verses which follow give details of worship. 

Verses 131-151 are a hymn in adoration of Gamesha. In it 

he is, among other attributes, spoken of as one with Omkara 
and therefore Shabda Brahman. Oo 

CHAPTER XIV. 

Verses 1-3 give the Mantra of Soma ( Chandra, Moon) 
Verse 4 contains the Dhyana :— 

I always adore Soma, the ocean of nectar. He is of the 
whiteness of camphor and pure crystal. His face is the circle 

of the full moon and the blue tresses which surround it 

enhance its beauty. Ropes of pearls which adorn his body 
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uproot darkness. In his two hands are held a waterlily and 

the gesture of granting boons. The stain on his surface is 

due to the deer he has in his lap. 

Verses 5-27 describe Purashcharaza, worship and Prayoga. 

Verse 28 gives the Mantra of Sirya( Sun). The Mantra 

is of eight letters. Verses 29 to 35 contains rules of Nyasa 

and other details and verse 36 gives his Dhyana :— 

I adore the Lord of the Day. He is of the redness of the 
Bandhika flower and seated ona red lotus. He has three 
luminous eyes and a ruby crown on his head. He is holding 
a lotus in each of two of his hands and with the other two 

is making the gestures of dispelling fear and granting boons. 
He is adorned with armlets, garlands and so forth. 

Verses 37-57 describe Purashcharaza, worship and Prayoga. 

Verse 58 gives Prayojana-tilaka Mantra and 59 and 60 

Nyasa. Verse 61 gives the Dhyana of the Devata :— 
I adore Bhanu ( an aspect of Sirya ). He is seated on a 

red lotus. He is the ocean of endless good and the Lord of 

the limitless Universe. In two of his hands he is holding two 

lotuses and the other two are held in the attitudes of dispelling 

fear and granting boons. He is red and is wearing a ruby 
crown. He has three eyes. । 

Verses 62-65 give rules of Purashcharaza and rituals, 
Verse 66 gives the Bija of Martazda Bhairava. This Bija 

is very difficult to pronounce and the commentary says that it 

15 only the Guru who can show the way to doit. If this Bija 

is placed between two Vimba Bijas and repeated then it 

becomes very effective. The verses which follow give rules 
of Nyasa. Verse 71 gives the Dhyana of Martazda :— 

We adore Martazda. He is of the redness of a golden 

lotus and coral. He has four beautiful faces with three eyes in 

each. He is holding in each of his lotus-like hands a beautiful 

Khatvanga, a lotus, a discus, a Shakti, a noose, a goad, a 

very beautiful rosary and a skull. The left half of his body is 

that of his beloved. On his head is a jewelled crown and 

he is wearing a shining garland. 
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Verses 72 to 79 describe the ritual beginning with 

Purashcharaza. 

Verses 80-88 give the Ajapa Mantra ( HamsaZ) and 

other particulars. The Devata of the Mantra is the Lord of 

Giriji who is the beginning of creation. The reason for 

giving it here, says Raghava, is that this Mantra partakes of 

the nature of Agni and Soma—( Agniskomatmaka ). 
Verse 83 gives the Dhyana :— 

May he who is half the Mother and half the Lord, who is 

the Root of the Universe protect ye! He is of the colour of 

the rising sun and like a flash of lightning. In his hands are 

a noose, the gesture of dispelling fear, the gesture of granting 

boons and a battle-axe. Celestial ornaments made of nine 

kinds of gems adorn him. His body is Moon (Soma) and Fire 

( Agni). He has three eyes. On his forehead is the Moon. 

In the Nyasa of the Mantra ( Vv. 84-90) parts of the 

Hamsavati Azk of the Rzgveda is to be used. 

Verse g1 states the benefit gained by the Sadhana of this 

Mantra. There is a long passage cited by Raghava from the 
Tantrantara in which a more detailed account of the ritual is 

given. In this, the way we breathe and how often we do it in 

the course of twentyfour hours and other details are given. 

The identity of the Hangsa# Mantra with the Prazava is 

recognised among Sadhakas and fully explained by, among 

others, Shamkaracharya in the Prapanchasadra ( Ch. IV. ). 

This Mantra is called the Root of the Universe as it is the 

breath of life. 
It may incidentally be noted that it is this Hangsaz and 

not a ‘Swan’ which is the carrier ( Vahana ) of Brahma. 

Verses 92-94 give the Mantra of Agni ( Fire ) and other 

particulars. Verse 95 gives the Dhyana :— 

I adore red Agni. He has a golden garland resting on 

his shoulders. He is adorned with red garlands and red 

sandal paste. The mass of flames shining on his head are like 

so many matted locks. His raiment is very white. In each 

of his hands he is carrying a Shakti, a Svastika, a Darbha- 
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musi, a rosary, a sacrifical ladle ( Sruk ) and spoon ( Sruva ), 
the gestures of dispelling fear and granting boons. He has 

three beautiful eyes. 

Verses 96-115 deal with Purashcharama and so forth. 

Verses 116 and 117 give the Mantra of Turagagni 

( Vadavagni : Horsefire ) and 119 gives the Dhyana :— 

He is of the form of a horse and he has come out of a 

golden Ashvattha tree, and is red like a mass of vermilion. 

Flames are the hairs on his body. His beauty charms the 

world. Ornaments of priceless gems adorn his neck. Gems 

come out of his organs ( Indriyas ) are spread all over the 

world. 

The rest of the chapter describes the ritual and the 

different benefits derived therefrom. 

CHAPTER XV. 

This chapter deals with the worship of Viskwu. Verse 2 
gives a Mantra of eight letters. The text ( Vv. 10-11) speaks 
of a Mantra of twelve letters and then proceeds ( Vv. 12-21 ) 
to speak of Nyasa and other rites. 

Verse 22 contains a Dhyana of Viskau :— 

I ever adore the Supporter of the Universe. He is lustrous 

with the lustre of ten million rising suns and in his hands 

are a conchshell, a mace, a lotus and a discus. On either 

side of him are beautiful Lakssmi and Vasumati. He hasa 

crown on his head and is wearing armlets, garlands and 

ear-ornaments. His raiment is yellow. The Kaustubha gem 

enhances his lustre and on his breast is the sign of Shrivatsa. 

Shrivatsa is the curl of white hair on the breast of Vishau. 
Verses 23-36 contain ritualistic rules, 

Verse 37 gives another Mantra of twelve letters ; and the 

three following verses speak of the Azs#i and so forth as also 

of Nyasa. Verse 41 contains the Dhyana. This is similar 
to the last, only Vasumati and Laks/mi are not in this and 

he is described as of the colour of ten million moons of 

autumn. This aspect is adored by great Munis. 
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Verse 47 contains a Mantra of 14 letters. The Dhyana 

according to this Mantra is in verse 50 :— 

He is of the colour of lightning and the moon. Half his 

body is Vaikuz¢ha ( Vishnu ) and the other half is Kamalaja 

( Laksémi ). This union is due to mutual affection. He is 

adorned with gem-set ornaments. He is carrying in each of 

his eight hands the Vidya-mudra, a lotus, a mirror, a jar of 

gems, again a lotus, a mace, a conchshell and a discus. 
Vishnu is Vaikunxtha as he is beyond (v2 ) all रपव or 

limitation, The name इदप again, means he who pervades 

Creation. The word comes from the root 2264 = to enter. 
Verse 53 contains a Mantra of eighteen letters ; after 

naming the Azski and so forth ( Vv. 54-57) the Dhyana is 

given in verse 58 :— 

We worship him who is of the radiance of pearls and 

is seated on the moon. Nine different kinds of gems are in 

his ornaments. His lotus-like face is adorned with locks of 
hair like black bees. In his lotus hands are held a golden 
jar filled with pure water and a cup of gold full of curd 
and rice. 

Verses 59-68 describe rituals and Yantra. 

Verses 69 and 70 contain a Mantra of Vishnu as Hayagriva 

( Horse-headed ). This is followed by names of Rzshki and so 

forth. Verse 72 is the Dhyana :— 

He is of the lustre of the autumnal moon and adorned with 

ornaments set with pearls. His head is that of a horse. In 
two of his hands he is holding a discus and a conchshell and 

the other two are resting on his knees. 

Verses 81 gives the Mantra of Rama. 

Verse 84 gives Dhyana :—I always adore Raghava who is 

of the charming radiance of dark rain clouds. He is seated in 

the Virdsana posture, with one hand in the gesture of 

Jnadna-mudra and the other resting on his knee. He is adorned 

with a crown, armlets and various other ornaments. Sita who 

is lustrous like lightning and is holding a lotus in her hand 
is seated by his side and looking at him. 
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Verses 85-98 describe rituals and the Dharaza Yantra or 

amulet. 
Verses 99-100 give the Mala Mantra of forty-seven letters 

of Rama and verse 107 gives the Mantra of ten letters. 

Verses 103-105 give the Mantra of Varaha and the two 

following verses speak of Nyasa and other details. 
Verse 108 gives his Dhyana. Verses 109-127 describe 

the rituals and Yantra. Verse 128 gives Varaha Bija. 

The Yantra of Varaha (V. 132), buried in manner 

enjoined, in a selected spot in a village, town or like place, 

ensures its stability and prosperity. 

Verse 134 gives the Dharad-hvzdaya ( Heart of the Earth ) 

Mantra. 

Verse 138 gives the Dhyana :—We adore Vasudha ( Earth 

as container of all wealth ). She is green. She is seated on 

a lotus. She is adorned with variegated gems and raiment 

and is bending forward with the weight of her large breasts, 

She is holding in her hands two lotuses, a sheaf of fresh 

Shali-paddy and a parrot. 
The rest of the chapter gives ritual. 

CHAPTER XVI. 

The chapter begins with the Mantra of Nara-simha ( Man- 
lion), This is one of the aspects of Vishnu. The Mantra 

is Vedik. After naming the Ashi and so forth ( 3-6) the 
Dhyana of Nara-simha is given in verse 7:— 

I ever adore the omnipresent Nara-simha. He is of the 
lustre of a mountain of rubies. By his effulgence are the 

Rakskasas panic-struck. Two of his hands rest on his 
knees and in the other two are held the Chakra and the 
Shangkha. He has three eyes. His ornaments are brilliant 
red. Flames of fire issuing from his fangs and tongue light 

up his face. His hair is standing on end. 
This is the placid (Saumya) Dhyana. Verse 13 gives the 

Dhyana of his fierce ( Krira) aspect. As such Nara-hari 

( Man-lion ) is of the effulgence of ten million rising suns, He 
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is ornamented with a shining crown and neckchains. His 

fangs make his face fierce. By his long arms tipped with 

shining nails he is tearing open the king of Asuras. The 

Sun, the Moon and the Fire are his three eyes. His matted 

hair shining like lightning frightens. He is belching fire. 

The word Asura is ordinarily translated as the equivalent 

of ‘Demon’. Shamkaracharya ( Vede Com. Sanat-sujatiya ) 

interprets it also to mean a person who seeks the pleasures of 

the senses. The king is Hirazya-kashipu who, as the name 

shows, is the embodiment of pride of wealth. 

In verse 14, it is said that for the purpose of Saumya 

( propitiatory ) rites the Saumya Dhyana is appropriate and 

in Krira (cruel ) rites, the Krira Dhyana. After describing 

( Vv. 15-31) the ritual and the benefits therefrom, the Pija 

Yantra is described in verse 32 and another Yantra in verse 38. 

Verse 39 gives the Bija ( Ksfraung ) of Nvzsimha. 

Verses 40-42 give the Mantra of J vala-nzzsimha. 

Verse 45 gives his Dhyana :—He is terrific like the 

Fire of Pralaya (final dissolution ). He has three eyes. 

Flames of fire add to his lustre. He has fierce fangs and is a 

terror to the Raksfasas. His matted locks scattered in all 
directions make him awful to behold. In each of his hands 

is held, a conchshell, a discus, a sword and a shield. 

Verse 48 gives the Mantra of Laksmi-nvzsimha and verse 

50, his Dhyana. 

In his commentary to verse 54 Raghava quotes long 

passages from Agasti-samhita, Mantra-tantra-prakasha, Vaya- 

_Viya-samhita, Kula-prakasha-tantra, Vaishampayana-samhita 
_and some unnamed authorities giving rules relating to 
Purashcharaza. Here is also cited a text from the Vayaviya- 

samhita describing the three forms of Japa, namely, Uchcha 
(spoken ), Upangshu ( muttered) and Manasa ( mental ). 

The Gita is cited to say that the rite of Japa is the 

highest rite and the very self of the Lord. 

Verse 64 describes a Yantra of Nvrzsimha. 

Verse 67 gives the Sudarshana Mantra, 
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The attention of the reader is drawn to the Nrvzsimhatapani 

and the Ssa¢chakra Upanishads. 

Verse 75 contains the Dhyana of Viskzu as Muraripu or 

Murari ( Enemy of Mura ) :— 

He is resplendent like the sun at the time of final 

dissolution. By his glory and radiance he fills up the three 

worlds. His eyes are red and hair, tawny. He is the terror. 

of all enemies. His fangs are terrific. He is laughing loudly 

in derision. In his hands are a discus, a conch-shell, a mace, 
a lotus, a huge hammer, a bow, a noose anda goad. Thus 
should the enemy of Mura be pictured in the mind. 

Mura is usually said to be the name of a demon. It also 

means anything which distracts the mind and thereby obstructs 

the path to Liberation. 

Verses 76-131 describe Purashcharaza and ritual. 

Verses 132-140 describe six Yantras, 

CHAPTER XVII. 

This chapter begins with the PurusZottama Mantra and the 
rites relating thereto. In the Prapanchasara (Ch. XXIII. 
2nd Edition ) Shamkaracharya has dealt with the same subject. 

It is called the Guptapa¢ala by Raghava. 

A Christian writer speaks of the Prapanchasara as a “foul 

book”, alluding possibly, to the description of the ecstacy of 
the devotees of the Mantra. Regrettable as such remarks 

undoubtedly are, one should not wonder at it, for writers 

of this type are not capable of the emotions which the 
true devotee experiences. They do not, it may be surmised, 

believe in and appreciate their own Bible. If they did, the 

Song of Solomon would have taught them to be more 

circumspect in the language used in dealing with sentiments 

which are foreign to them. 

The Mantra given ( Vv. 2-11) is one of two hundred 

letters. The verses which follow give the usual particulars. 
After describing a beautiful garden ( Vv. 23-29); it is said 

( ४. 30) that the Deva Purushottama should be meditated 
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upon there, as united with his consort who is of the colour of 
a lotus and is holding a lotus in her left hand and embracing 

him with her right. He is looking smilingly at her. 

He is holding in each of his hands the conchshell, the noose, 

the hammer, the bow, the arrow, the sword, the mace and 

the goad. 

Verses 31 to 58 contain ritulistic rules, 

Verse 59 gives Shrikara Mantra of eight letters. 

Verses 62-65 show how Nyasa is to be done with the 

Vedik Azk beginning ‘Brahmamzo’sya mukham 4sit? in the 

Purus#a-stikta and verse 67 gives the Dhyana :— 

He is lustrous as a mountain of gold and in his lotus face 
has lotus-like eyes. On his chest is the gem, Kaustubha. 
He is beautiful to look at and is adorned with a crown, 

armlets and other ornaments. He is seated on the bird-king 

Garuda. In his four hands he is carrying a conchshell, 

a discus, a mace and a lotus, He is imperishable. 
Verses 68-81 describe rituals. 

Verses 82 and 83 give the Gopala Mantra and this is 

followed by the Dhyana of the Deva in verse 89. The 

Dhyana is preceded by a description of Brzndabana with the 

thousands of Gopinis whose faces are like lotuses and who 

in the excess of their desire are reduced to helplessness. 

The description may be compared with that in the Gupta- 
2८213 of the Prapanchasara. 

Verses 90-102 describe ritual and Gopala Yantra. 

Verse 103 gives the Pinda Bija. 

The commentator cites, under this verse, long passages 

containing Dhyanas of the boy Krzskaa. 

Verse 104 gives a Mantra of six letters of Kvzshua, and 

verse 105, one of ten letters, verse 106, one of sixteen letters 

and verses 107-109, one of thirty-two letters, 

Verse 110 gives the Kama-linga Yantra. Verse 111 gives 
a Mantra of thirty-two letters which is to be inscribed on the 

Yantra. Verses 112-113 give directions as to how the Yantra 

is to be drawn with the Mantras therein. 
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Verses 114-116 describe another Yantra and the Mantra 

to be inscribed therein. 

Verse 117 gives the Mantra of Kama. It is of one letter. 

Verse 120 gives the Dhyana of Kama and verses 121-143 

describe rituals, Verse 144 gives his Yantra. Verse 145 

gives his Gayatri. Verses 146-147 give the Mala Mantra of 

Kama. It is of forty-eight letters. Verse 148 describes 
another Yantra of Kama. 

Verses 150-161 contain a hymn to Vissvu wherein he is 

adored in all his different incarnations. In this among the 

ten incarnations Buddha is included. In speaking of the 

Buddha incarnation, it is here said that for the suppression 

of the Asuras he assumed the Kaupina (a bit of rag ) as his 

garb and composed Shastras which are almost irrefutable 

( Amogha-kalpa ). In the Prapanchaséra, Buddha is not 

recognised as one of the Avataras. 

CHAPTER XVIII. 

In this chapter are given various Mantras of Shiva. 

The name Shiva is derived from the root, vask=to rule. 

His carrier 15 Vvzsha which means Dharma. Shiva’s rule is 

based on Dharma. Vyvzska is commonly translated to mean a 

bull, which it also means. 

In verse 2 is given his Mantra of six letters. Verses 3-6 

describe Nyasa. 

The commentator cites a verse which says that the six 

limbs ( Skadanga ) of Shiva are,—All-knowingness, Content- 

ment, Limitless knowledge, Self-dependence, Imperishability 

and Limitless power. 

The text proceeds to give ( Vv. 7-12 ) Golaka Nyasa. 
Verse 13 contains the Dhyana of Shiva :— 

He is lustrous like a mountain of silver with the beautifully 

shining moon on his forehead. He is adorned with gems and 
carries in each of his four hands a battle-axe, a deer and the 

gestures of granting boons and dispelling fear. He is gracious 

of mien, seated on a lotus, raimented with a tiger-skin and 
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surrounded by all the Devas who are singing his praise. 

He is the source of the universe. His form is the universe. 
He dispels all fears. He has five faces with three eyes in each. 

This is followed by ( Vv. 14-31) rules of Purashcharaza 

and other rites. 
Verses 32-33 contain a Mantra of eight letters and rules 

relating there to. 

Verse 34 contains the Dhyana of Shiva as the Deva of 

the Mantra :— 

He is red like the Bandhika flower and has three eyes. 

A digit of the moon is on his forehead. He has a smiling face 
and in each of his hands is held, a trident, a skull and the 

gestures of granting boons and dispelling fear. On his left 

knee is seated his beloved, holding in her left hand a beautiful 

red lotus and with the other hand embracing him. She is 

adorned with gem-studded ornaments. 

Verses 35-48 contain rules of Purashcharaza and other 

rites. 

Verse 49 contains the Prasada Mantra and this is followed 

by (Vv. 50-55 ) rules relating to N yasa and so forth. 

The commentator here cites the Vedik zks of Ishana, 

Tat-purusza, Aghora, Vama-deva and Sadyo-jata. Verses 

56-84 describe how Nyasa is to be done with the Azks. 

Verse 85 contains the Dhyana of Sadashiva :— 

He is the Lord whose five faces are, respectively, the 

colour of pearl, yellow, rain-cloud, mother of pearl and hibiscus 

flower. He has three eyes in each face. He is of the efful- 

gence of millions of fullmoons. In each of his ten hands he 

has a trident, a battle-axe, a sword, the thunderbolt, the fire, 

a great serpent, a bell, a goad, a noose. and the gesture of 

dispelling fear. He is adorned with priceless gems. 

This is followed by rules relating to Purashcharaza and 

other rites. 

Verse 98 contains the Prasada Mantra of eight letters. 

Verse 100 contains the Dhyana of the Deva :— 

I adore him who is of the colour of vermilion. On 115 
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head is a gem-studded crown and the Moon. On his forehead 

is shining his third eye. His lotus face is illumined with a 

smile. The gems and ornaments he is wearing are of celestial 
excellence. On his left knee is placed the right hand of his 

beloved who, with the other hand, is holding a red water-lily. 

One of his hands is on the rounded and high breast of 

his beloved and with the others he holds the Veda, a battle- 

axe and the gesture of granting boons. 

Verses 101-104 contain rules of Purashcharawa and rituals. 

Verse 105 contains the Mantra of Shiva as Mvetyunjaya 

( Conqueror of Death ) and verse 108 his Dhyana :— 

His three eyes are the Moon, the Sun and the Fire.- He 
has a smiling face. He is seated on a lotus and another lotus 

is above him. He is of the effulgence of the moon. One of 

his hands is held in the gesture of Jnana-mudra, and in each 

of the others is a noose, a deer anda rosary of Akska beads. 

The nectar flowing from the Moon in his matted hair, 

bathes his body. He is wearing garlands and other gems. 

His beauty charms the universe. He is the Lord of creatures 

and the Conqueror of Death. 
Verses 109-124 contain rules relating to Purashcharaza 

and so forth. Verse 125 says that, he, the Lord of Uma, 
should be meditated upon in the heart for the alleviation of 

all pain. Verses 126-128 contain some more ritualistic rules 

and verse 129 gives his Yantra. 

CHAPTER XIX. 

Verses 2 and 3 give the Mantra of DaksAiza-mirti. This 

is followed by the usual particulars about the name of the 

Rishi and so forth. Verses 10-18 contain a description of the 
place where he is, and as his subtle (Sikssma) form is 

ineffable, the Dhyana in verse 19 is of his gross ( Sthila ) 
form :— 

I adore him who is like the Mount Kailasa. On his matted 

locks is the crescent moon. His gaze is fixed on the tip of 

his nose. He is three-eyed and is seated in the Vira posture 
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( ५1125212 ). He is gracious of mien carrying in three of his 

hands the Jnana-mudra, a battle-axe and a deer and one hand 

is placed on his thigh. Serpents encircle his waist. He is 

surrounded by the Munis. 

It may be noted that all the Dhyanas given in the book 

are of the Sthila forms only for the help of the Sadhaka 
towards that which words cannot describe. 

This is followed by rules relating to Purashcharaza and so 

forth. 

Verses 25 and 26 contain directions regarding a method of 
making of Brahmighvzta by Sadhakas of this Mantra. 

Verses 27, 28 give another Mantra and this is followed by, 

as usual, the name of the Azshi and so forth. 

Verse 31 contains the Dhyana of Daksfiza-mirti as the 

Deva of this Mantra :— 

I adore him who is three-eyed and is of the colour of 

crystalline silver. In two of his hands are a rosary of pearls 

and a jar of nectar, and with the other two he is making the 
gestures of Vidya and Jnana. On his forehead is the Moon. 

He is adorned with many kinds of ornament. Serpents 
encircle his waist. 

Verses 32-41 deal with Purashcharaza and rituals. 

Verses 42, 43 contain the Mantra of Shiva as Nilakan¢ha 

( Blue-throated ) and verse 48 is his Dhyana :— 

He is seated on a lotus. His effulgence is that of ten 

thousand young suns. On his matted locks is a digit of 

the moon. He is raimented with tiger-skins and great 

serpents are his adornment. He is beautiful and has 

five faces with three eyes in each. In each hand of his 
is held a rosary, a trident, a skullcup and a skull-mounted 

staff, 

Verses 49-54 describe Purashcharaza and other rites. 

Verse 55 gives the Chintamazi Mantra Verse 58 contains 

the Dhyana which is that of Ardhanarishvara. 

Verses 59-82 describe Purashcharaaa, rituals and Yantras. 

Verse 83 contains the Tumburu Bija. 
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Verse 90 gives the Dhyana :— 

He is red and has four faces with three eyes to each. His 
noses are flat. The crescent moon adorns his head. He is 

decked with priceless adornment. He is smeared with red 

unguent and his raiment is red. He is decked with red 

flowers. In his hands are a skull-mounted staff ( Kha¢vanga ), 

a noose, a goad and a white skull-cup. 

Verses 91-108 contain Purashcharama and rituals and 109 

the Yantra. 
Verses 110, 111 contain Khadga-ravava Mantra. 

Verse 120 gives the Dhyana :—He has five faces and ten 
hands, is red in colour and his raiment is red. 

This is followed ( Vv. 121-132) by Purashcharama and 

rituals, 

CHAPTER XxX. 

Verses 2-4 give the Aghorastra Mantra of 51 letters. Verse 
10 gives the Dhyana of Aghora :— 

He is dark like the heavily laden rain-clouds. He has 

three eyes and terrific fangs. His raiment is red, so also is the 
unguent on his body. In his hands are a battle-axe,a Damaru 

(small drum ), a sword, a shield, a bow, an arrow, a trident 

and a human skull. Serpents circle round him. 

He is to be meditated upon as of different hue for different 

Prayogas ; such as, black for Abhichara, white for Moksha 

and so on. 

Verses 12-21 deal with Purashcharaza, rituals and Prayogas. 
Verses 22 and 23 describe two Yantras. 

Verse 25 gives the Pashupatastra Mantra of six letters. 
Verse 27 gives the Dhyana of Pashupati. 

This as also Aghora are fearsome aspects. 

Verses 28-31 deal with Purashcharaza and other rites. 

Verse 32 contains the Mantra of Ksfetrapala and verse 

34 the Dhyana :— 

He is dark like a mountain of dark blue collyrium. 

His hair is of a tawny hue. He is raimented with space. 
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Serpents are his adornment. His eyes are round and angry. 
In his hands are a mace and a skull. He has terrific fangs. 
His body is wonderful. I bow to him. 

Verses 35-40 deal with Purashcharawa, rituals and Prayogas. 

Verses 44-45 contain Apaduddharaza (rescuing from 

danger ) Mantra of Vatuka. It is of 21 letters. 

Verse 50 gives the Dhyana of Vatuka in his Sattvika 
aspect :— 

He isa boy, bright and white like crystal. He has three 
eyes and his face is cheerful and charming with its curly hair. 
He is decked with ornaments of great beauty, set with nine 

kinds of gem. THis raiment is white. In his two hands he is 

holding a trident and a stick. 
Verse 52 gives the Rajasa Dhyana of Vatuka :— 

He is in colour like the rising sun, three-eyed and is 

smeared with red unguent and wearing ared garland. He 

has a smiling face. With twoof his hands he is making 

the gestures of granting boons and dispelling fear and in each 
of his other two hands is held a skull and a trident. His throat 

is blue. He is decked with hundreds of rich ornaments. 

On his head is shining the moon. His raiment is of the 

redness of the Bandhika flower. 
Verse 53 gives the Tamasa Dhyana :— 

He is of the colour of a blue mountain. He has a digit 

of the moon on his head, fear-inspiring fangs and three eyes. 

He has tawny hair and the points of the compass are his 

raiment. Serpents adorn him and he is wearing a garland of 

heads and on his feet are toe-rings set with gems. In his 

hands he holds a serpent, a bell, a skull, a small drum, a goad, 

a sword, a noose and the fear-dispelling gesture. 
Sattvika Dhyana is for those who wish to avoid accidental 

death, seeks happy long life and Liberation ( Mokséa ). 
Rajasa Dhyana is for those who seek Dharma, Artha and 

Kama and Tamasa for such as seek to injure their enemies 

and counteract evil influences. 

Verses 55-131 deal with Purashcharaza, and Prayoga. 
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Verses 132-134 give the Yantra for averting danger. 

Verses 135-136 contain the Chazda Mantra of 3 letters. 

Verse 139 gives the Dhyana of Chanda :— 

He is red, three-eyed, garbed in red and on his head is 

the Moon. He has in each of his hands a _battle-axe, 

a trident, a rosary of crystals, and a Kamamdalu. 

Verses 140-148 give rules of Purashcharama, and so forth. 

Verses 149-159 is a hymn to Shiva :-— 

Thou art the form of Earth, Water, Fire, Air, Ether, 

the Sacrificer, the Moon and the Sun, 

Thou art beneficent and abidest in all that is : 
Obeisance to Thee ! 

Thou abidest in the Upanishads, 

Thou art Shruti, Shruti owes her birth to Thee. 

Thou art beyond the senses. 

Thou art the eternal MahaZ : 

To Thee Obeisance again and again. 
Thou art neither gross nor subtle. 

Thou art good ( Shambhu ). 

Thou destroyest the ills of this world. 

Obeisance to Thee, O Bhava ! 

Thou art far beyond all polemics. 

All-knowing Thou art and grantest the fruits of penance, 

And the fourfold aims of human life. 

Obeisance to Thee and again obeisance | 

Thou hast no beginning, no middle and no end. 
Thou dispellest all fear. 

Attributeless art Thou and great. 

Yogins alone can meditate on Thee : 

To Thee obeisance and again obeisance ! 

Thou art the Universe, and beyond thought. 

Thou destroyest the pride of Kama. 

Thou annihilatest Time. 

On Thy forehead shines the Moon. 
To Thee obeisance again and again ! 
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Thou eatest poison and 

Art seated on the constantly moving Vvzskha. 

The flowing waters of Ganga holds like a string 
Thy matted locks in place : 
To Thee obeisance ! 

Pure Thou art and purifiest, 

Thou art the innermost Atma of the pure. 
Thou art the destroyer of Tripura. 
Thou art all and Thy name purifies : 
To Thee obeisance ! 

Thou grantest Enjoyment and Liberation to Thy votaries, 
And art to them devoted. 

Thou hast no home, no cloth to cover Thyself, 

Yet art Thou the Ruler of the Universe : 
To Thee obeisance again and again ! 

Thou art the root of the Three ( Brahma, ४ दप, Rudra ) 

Thou hast three eyes. Obeisance to Thee ! 

Thou art the Light of the three Lights (Sun, Moon, Fire ) 
Thou destroyest rebirth : 
To Thee obeisance | 

The gems in the diadems of Devas and Asuras tint, 

With a rosy tint, Thy feet 

Charming and beloved Thou art, 
And hast to Thy beloved given half Thine own body 

Obeisance to Thee again and yet again ! 

CHAPTER XxXI. 

After having described the rituals of the five classes of 

worshippers ( Panchopasakas ) commonly known as Tantrikas 
the author here begins to speak of Vedik Mantras. In this 

chapter he first speaks of the Gayatri Mantra which makes 
the Sach-chid-dananda Brahman manifest. The twenty-four 

letters of the Gayatri ( ४. 1 ) are the twenty-four Tattvas 
Raghava cites a long passage from the Prapanchasara 

(Ch. XXX ) which shows how the Vyahvztis and the Gayatri 
point towards the Brahman. 
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Verses 2-8 give the names of the Reshis of the Vyahvttis 
and of the Gayatri, the ChhandaZ, the Devatias and so forth. 

The Mantra itself being Vedik has not been given. 

Verses 9-14 speak of the different forms of Nyasa to be 

done. 
Raghava cites a long passage from the Kalpantara which 

shows how each single letter of the Gayatri has to be placed 

when doing Nyasa. 
Verse 15 gives the Dhyana of the Devi Gayatri :— 

She has five faces which are of the colour of pearl, 
coral, gold, and blue and white respectively. Each face 

has three eyes. Her gem-set crown has the Moon on it. 

The twenty-four letters of the Mantra compose her body. 

Two of her hands are held in the gestures of granting boons 

and dispelling fear and in each of the other hands she 
holds a goad, a whip, a white skull, a noose, a conchshell, 
a discus and two lotuses. 

Raghava cites texts which shows the different ways the Devi 

is to be meditated upon in three different times of the day, 
namely, morning, midday, evening. The Mahanirvaza-tantra 

also gives the three Dhyanas. (See Avalon’s ‘Great Liberation? 

Ch. V. ) 
Verses 16-31 give directions about Purashcharaza and so 

forth. Raghava here gives the fourth part of the Gayatri, of 
which use is made by those who seek Liberation. 

Verse 32 speaks of the TrisZ¢up Mantra. 

The Mantra is given by Raghava in his commentary and 
he says that being a very wellknown Mantra in the Rigveda 
it has not been given by the author. It is of 44 letters, 

Verses 33-38 contain information about Azski, ChhandaZ, 
Devata and so forth and the rules of Nyasa. 

Verse 39 gives the Dhyana of Durga as Analatmika 

( Fire ) :— 

She is of the effulgence of streaks of lightning 

and is seated on a lion. She is terrific of aspect and 

surrounded by young virgins who are carrying swords and 
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shields. She has three eyes and has the Moon on her forehead 

She has in each of her hands a discus, a conchshell, a sword, 
a shield, a bow, an arrow, a trident and the Tarjani-mudra 

( Chiding gesture ) 
Verses 40-56 give rules of Purashcharaza, ritualistic 

worship, Prayoga and information about articles to be used 

in, and the proper time and place for doing, the rites, 

In verse 57 it is said that the previous Mantra becomes, 

if reversed ( VilomapazZita ), the Agneyastra Mantra. 

The Dhyana of the Devata of the Mantra it is said 

( ४. 59 ) has to be learnt frnm the Guru. 

With verse 60 begins a description of how Vedik Mantras 
made up of parts of the TrisZ¢up Mantra are to be used for 

gaining worldly advantages, injuring enemies and so forth. 
-In describing these rites the Mantras of Durga in her 

different aspects are given. These forms are Atidurga Gazi- 
durga, Vishva-durga, Sindhu-durga, and Agni-durga. 

Verse 146 gives the Yantra. 

CHAPTER XXII. 

In verse 2 it is said that the Ati-durga Mantra is called 

Dinastra and ( V. 3 ) if it is reversed it is called Kretyastra. 

Verses 3-88 contain injunctions relating to the different 

purposes for which these Mantras may be used. 
Verses 89-97 give the Lavaza Mantra and the name of the 

Rishi and other particulars. 
Agni, Ratri, Durga and Bhadrakali are the Devatas of the 

Mantra, 
Verses 100, 101 give the Chizi Mantra of 24 letters. 

Verse 102 gives the Dhyana of Agni, 103 of Ratri, 104 of 

Durga and 105, of Bhadrakali. 

Verses 106-164 contain rules relating to Purashcharana 

worship and the manner the Mantra is to be used for the 

attainment of the object desired.. 
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CHAPTER XXIII. 

This chapter speaks of the Traiyambaka or Anusféup 

Mantra. It is of 32 letters. The Mantra which is Vedik is not 

given in the text but Raghava supplies it from the Azgveda. 

Verses 2-8 give the name of the Azski, ChhandaZ and 
so forth and direction regarding Nyasa. 

Verse 9 gives the Dhyana :— 

I adore Shiva. He is seated on a lotus of transparent 
whiteness. He is beautiful like Mount Kailasa. He has 
three eyes. On his diadem is the digit of the moon. With 

two of his hands he is bathing his head with nectar out of 

two jars held in two other hands. In two of his other hands 

are held a deer and a rosary. Ontwo hands resting on the 

body are placed two jars. 

Verses 10-33 give rules relating to Purashcharaza, worship 
and the way the Mantra is to be used in Prayoga. 

Verse 34 says that the Mantra of 100 letters is made 

up of the letters of the Mantras of Gayatri ( 24 ), Trisz¢up 

(44) and Anushzup ( 32 ). 

Verse 37 gives the Dhyana :— 

I adore the great Maha who is Truth and im- 
measurable, the Source of the words of Shruti, Cause of 

the Universe, spread over the moving and the motionless, 

the object of meditation of those Munis who have restrained 
their senses. He is the Sun, Fire and Moon. The hundred 

letters of the Mantra form his body. He is the Prasava, 

all-spreading Nityananda ( Enduring Bliss ) and beyond the 

three Guaas ( Sattva, Rajas, Tamas ). 
Raghava interprets this verse with illustrations from Shruti 

and gives an alternative interpretation whereby the Dhyana 
becomes applicable to Kuadalini Shakti. 

This shows the relation of in-separateness ( A-vina- 

bhava ) between Shiva and Shakti. 
Verses 38-51 contain Purashcharaza and other particulars. 

Verse 52 speaks of the Varumi Azk. 
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The Rzk which is in Azgveda is supplied by Raghava. 
Verse 57 gives the Dhyana of Varuza :— 

He is seated on a lotus and is lustrous like the moon. 

Gracious of aspect he is holding in two of his hands a 
noose and a goad and with the other two, making the 

gestures of dispelling fear and granting boons. He is 

adorned with pearls. 
This is followed by ( Vv. 58-70) rules of Purashcharawa 

worship and so forth. 
In verse 71 the author says “I now speak of the rules of 

Pramapratishtha ( Life-infusing ) Mantra whereby the Mantras 

previously mentioned become quick with Life” 

Verses 72-75 describe the Mantra. This is followed by 

the name of its Rzshi and so forth. 
Verse 85 gives the Dhyana of the Devi of the Mantra :— 
She is red and is seated on a red boat in a red ocean. 

She has three eyes. In each of her hands is held a noose, 

a goad, a bow, an arrow, a trident and a skull. 

Verses 86-103 give rules of Purashcharava and so forth. 

Verse 104 gives the Yantra. 
Verses 105-114 describe different kinds of Mudra. 

Verses 115-120 describe different kinds of rosary and the 

benefits that are respectively derived therefrom. 
Verses 121-135 speak of Sa¢karma, that is, the different 

rites for attaining the six objects, such as, Shanti ( Peace ), 

Stambhana (Paralysing ) and so forth. 
Some. of the technological expressions used in the book 

are also explained ( Vv. 136-145). Raghava has further 

illustrated this by citing texts from various authorities. 

CHAPTER XXIV. 

This chapter ( Vv. 1-86 ) describes thirty-six different kinds 

of Yantras. They are to be worn for averting evil influences, 

curing fever, averting the effect of Abhichara employed by 

an enemy, controlling a recalcitrant wife and various other 

purposes, 
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Verses 87-110 is a hymn to the Devi Anandamayi ( Bliss ) 

who is Shabda Brahman and Cause of the Universe. 
The hymn begins by saying “O Mother! I sing Thy 

praise so that thereby my words may be purified. Thou art 

the primordial Mother of all. Thou hast created the bodies 

of Brahma, VisZvu and Shiva and Thou dost create, maintain 

and withdraw into Thyself the three worlds.” Again the 

hymn says (V. 91) that though the Devi is the first 

of all ( preceded creation) yet She is in the first flush of 

Her youth; though She is the daughter of the rocky 

Mountain ( Himalaya) yet is She soft (kind) ; though She 

is the Mother of the Vedas, She is not seen by them ; though 

meditated upon, She is beyond the scope of the mind. It 15 

again said ( ४. 102 ) that Shiva not satisfied with looking at 

and admiring Her with two eyes created in the excess of his 

adoration a third eye on his forehead the more fully to see the 

beauty of Her thighs. 

CHAPTER XXV. 

This chapter deals with Yoga. It begins by saying 

( Vv. 1—3 ) that according to Vedanta the union of Jiva and 

Atma is Yoga; according to the Shaivas, the knowledge of 
the oneness of Shiva and Atma is Yoga; according to the 

Uttaramnaya the realisation of the inseprateness of Shiva and 

Shakti is Yoga. The dualistic Vaisszavas and others say 

that the knowledge of the Purazapurusha is Yoga. 

Puramapurusha, according to the dualistic Vaiskuava, is 

Purusfottama; Sankhya says it is Puruska; Naiyayikas 

say it is Ishvara. 

The first thing, the aspirant for Yoga has to do, is ( V.4 ) 

to conquer the six enemies, namely, Kama ( Desire for sexual 

and other enjoyment ), Krodha ( Urge to injure), Lobha 

( Thirst for wealth and the like), Moha ( Ignorance of the 
Real, the Tattva ), Mada ( Pride of birth, wealth, learning and 

the like ), Matsara ( Envy ) 

These can be conquered by (४, 5) the eight limbs 
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(Angas) of Yoga. These are Yama, Niyama, Asana, Pra- 

mayama, Pratyahara, Dharaza, Dhyana and Samadhi. 

Yama, it is said ( ४, 7. ), consists of Ahimsa ( Disin- 

clination to injure ), Satya ( Avoidance of untruth), Asteya 

( Disinclination to steal ), Brahmacharya ( Disinclination for 

sexual: enjoyment ), Kvzpa ( Compassion ), Arjava ( Guileless- 

ness), KsZama ( Absence of anger towards an aggressor ), 

Dhrzti ( Imperturbability ), Mitahara ( Restriction of food to 

just what is needed for the preservation of the body ), 

Shaucha ( External purity leading to purity of disposition ) 
Raghava cites texts which explain these more fully. He 

says that by Ahimsa and Brahmacharya, Kama is vanquished ; 

and by Kyzpa and Kshama, Krodha. By the practice of 

Asteya, Satya and Arjava, Lobha is killed. Mitahara and 

Shaucha destroy Moha. By Kskama and Arjava is Mada 

destroyed. Ahimsa, Kyrzpa, Arjava and Kshama destroy 

Matsara. 
Niyama comprises (V. 8.) Tapas ( Penance ), 92110548 

( Contentment ), Astikya ( Belief in a future life leading to the 

practice of Dharma), Dana (Charity according to one’s 

means for discharging debts due to the Devas, 7125 and 

Manusfyas ), Devapijana (Worship of the Ishéa-devata : 

Form of the Brahman adopted by the Sadhaka ), Siddhanta- 

shravaza ( Listening to the teachings of the Upanishads and 

other Shastras ), Hri ( Aversion towards low and wicked 
pursuits ), Mati (Discrimination ), Japa ( Recitation of 

Mantra with concentration in manner enjoined by the Guru ), 

and Homa. 
Verses 9 to 15 describe the five Asanas, namely, Padma, 

Svastika, Vajra, Bhadra and Vira. 

Verses 16-22 describe Prazayama and its different stages. 

Verses 23 defines Pratyahara to be the restraint of the 

senses from the objects thereof. 
Verses 24 and 25 describe Dharazad. Shortly it means 

the restraint of the vital air ( Prasa-vayu ) in different part of 

the Sddhaka’s system, 
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This is fully explained by Raghava by citing a text from 

Vashishktha Samhita. 

Dhyana means ( ४, 26) meditation on the Sadhaka’s own 

Ish¢a-devata as the Atma, with mind unperturbed and 
immersed in his own Chaitanya. . 

Samadhi ( V. 27 ) is the constant realisation of the oneness 

of the Jivatma and the Paramatma. 

After saying (V. 28.) that the length of a man’s 

body is 96 fingers’ width of his own fingers and that in the 

human frame are both Shiva and Shakti or as some say 

both Fire and Moon or as others say both Semen and Blood, 
the text proceeds to describe Kuzdalini Yoga. 

The Naais and Chakras are ( Vv. 29 —32 ) described as in 

the Sfafchakra-nirtipaza (vide Arthur Avalon’s ‘Serpent 

Power’ ) 

In speaking of the Chakras or 4412125 the author says 
(V. 33.) that there is a difference of opinion as to the 

number of the same. Verse 34 speaks of the Nadis. 

_ Raghava states that some say that there are twelve 

Chakras, others that there are sixteen and others again, that 

they are many. He cites some texts in support of this. 

Verses 35-38 say that Kumzdalini abides in the Miladhara 

and resting on the Hamsa& unites with the Paramatma. 
Hamsah rests on vital breath ( Praza-vayu ) 

Verses 39-47 describe how and when the Sadhaka should 

sit and begin his practices and how he should proceed. 

Particular attention is drawn to the necessity for the Yogi to 
know which of the Bhitas ( Elements ) is dominant in his 

system at the time. 

Verses 48, 49 speak of the manifestation in the inner 

consciousness of the Yogi of the ten kinds of Dvani 

( Sound ). 

The different sounds are the same as in the Hamsopanishat 
cited by Raghava. 

Verses 50-53 speak of the origin of the Prazava. It is 

here shown how the Prazava is immanent in the Ajapa 
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( Hamsaé ) Mantra which is both male and female—Ham 
being male ( Pum ) and Sad, female ( Prakziti ). 

Verse 54 describes Prazava. It is supreme Bliss and ever 

is. It is Chaitanya or Jnana and inseparate from Atma. 

Verses 55-57 speak of the ineffable Ku¢astha Brahman. 

He is far beyond the word of the Vedas. From him emanate 

the Shastras. He is self-manifest, Bliss itself and Light itself. 
He is Truth and beyond all arguments, the source of the 

Vedas, the Cause of the Universe, spread over all that is 

moving and motionless and without compare. He is the inner- 
most Chaitanya. The Sun, Fire and Moon are his body as 

He is Light ( Prakasha ). He is seen by the Yogis whose 
senses are controlled. He is realised by the seven parts of the 

Prazava. Heis immeasurable. The Upanishads lead up to 
Him. He is Samvit all-spreading, unchanging and imperish- 

able. He is the transcendent Tejas the massive nectar of 

Bliss. [ The text has the neuter pronoun ], 

All that has here been said of the Kié¢astha or Nirgusa 

Brahman do not describe but merely point towards him. 

For the benefit of those who cannot apprehend and 

worship the Nirguza or attributeless Brahman, verses 58-61 

speak of the worship of the Brahman in his creative and other 
aspects aS preparatory steps towards it. As such He is 

Hirazya-garbha, variegated Light, Source of the three 

( Brahma, Viskvu and Shiva ), the Seed of the Vedas and 

other Shastras, the Chaitanya in the region of the Sun, 

the Puruséa no bigger than the thumb ( Angush¢ha-matra 

Puruska ). He is again described as resting on the Great 

serpent Ananta ( Bhujanga-bhoga ) in the ocean of milk. He 

is united with Kamala ( Laksémi ), dark like collyrium with 

lotus-like eyes, the bridge between Dharma and Adharma 

( Dvivarava ) and so on. Meditation on the Prazava as 

one with the body of Shiva is the highest form of image 

worship. 

The inner meaning of Bhujanga bhoga or Ananta-bhoga is 
different from what is popularly understood. Bhujanga or 
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Ananta means the Brahman who is endless. He who enjoys 

(Bhungkte) this Ananta is Ananta-bhoga. The sense is 
that the Brahman with attributes emanates from and rests 

on the attributeless Brahman. 

Verses 62, 63 speak first of Sabija Yoga. It is said that 

Kuzdalini is Pizda which means lumped up, A. U. M. and is 

therefore the Prazava. She is Shiva ( Shivatma). HamsaZ, 

the inner self ( Antaratma ) of all, is her place ( Pada). Bindu 

is the form ( Ripa) of limitless lustre. The union of Shiva 
and Shakti is beyond form. Sadhakas when they go beyond 

this world of forms to the apprehension of the Union of 

Kuzdalini with Shiva attain Sayujya Mukti. When every- 

thing is dissolved in Shiva who ever is, and nothing is 

desired, it is Nirbija Yoga. This 15 Saripya Mukti. 

Verses 64-79 describe Raja Yoga which is effected by 

meditation on Kuzdalini whereby the Atma is realised. 

Kuzdalini ( V. 64 ), when she wakes up and moves from 

the Miladhara upward like a flash of lightning along the 

channel of Susfumna, pierces the six Chakras as she goes 
upward and when she reaches the Sahasrara, she unites with 

her Lord, Para Shiva. Then she returns to her own abode in 

the Miladhara. 

Verses 65-72 give some attributes indicative of the subtle 

and transcendent nature of Kuzdalini and a description of her 

progress to the Sahasrara and end by saying that though, 

for the purposes of Sadhana, she is endowed with attributes 
she cannot be known by them, she can only be meditated 

upon ( Dhyeya na vedya guzaiz ) 

Verses 73-76 contain a hymn to Kusdalini intended 

further to stimulate the Sadhaka’s earnestness for Yoga. It is 

said ( ४. 73) when she goes up shining like lightning the 

lotuses on her path put on a smiling appearance gladdened by 
the charm of her presence. 

Verses 77-82 contains a Dhyana of Kundalini. In this 

further details of her progress upward is given. 

Verse 77 says that the letters of the alphabet, as also the 
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Shaktis, Dakini and others, the Devas, Brahma and others are 

in the six Chakras. Verse 78 says that when Kuzdalini moves 

up like a streak of lightning, she unites with the three Shivas, 
Svayambhu in the Muladhara, Vaya in the Anahata and Itara 

in the Ajna Chakra. The three coils of Kudalini are the 
three Guzas,—Sattva, Rajas, Tamas. 

In Verse 82 it is said that the Yogi gets the fruit of Yoga 

when with his senses perfectly controlled and his Dhi 

(higher unerring mind) absolutely immobile, he places his 

own Atma in the Parashiva who is the void not limited by 

space and time, the mere Chaitanya and in whom the five 

1९218085 are dissolved. 

The five Karazas or causes of any action, Raghava says, 

are,—Upadana, Samavayi, Nimitta, Prayojaka, Sahakari. 

The proofs were in part read by Sj. Haridasa Mitra, m.a. 

and partly by Sj. Panchanana Sankhya-Vyakarazatirtha. 

April 1933 A.S, 



Note on the first Chapter 

by Sj. Jnanendra Lal Majumdar. 

“I shall speak the beneficial Saradatilaka which is the essence of the 

Tantras, the first cause for the attainment of Dharma, Artha, Kama and Moksa 

(religious merit, wealth, desire and liberation )”. With this introduction 

(1.4), the author, Laksmaza, begins the bcok, a compendium of Tantras 

extant in his time, and in 25 chapters deals with the theory and practice of 

Tantrik worship. As the Tantra Shastra is preeminently a practical Shastra 

dealing with Upasana or worship of the Deity with rites, Mantras and Yoga, the 

author has devoted only a small chapter, the first, to the philosophy underlying 
the practice. 

The philosophy of the Tantra, 

2. “Eternal Shiva should be known as Nirgusa and Saguna. Nirguaa is 

dissociated from Prakriti and Saguma is associated with Prakvtti” (1. 6). 

Thus, in the beginning, there were two ultimate principles, Shiva and Prakriti, 

the principle of consciousness and the principle of unconsciousness. This looks 

like Sankhya dualism, but it is not so. For in Sankhya unconscious Prakriti is 

the Cause and there is no room for God or Ishvara. Nor is it the dualism of 

the Yoga system of Patanjali, for therein an individual, enjoying freedom from 

the troubles of the world, isthe Ishvara, and Praksiti is the cause. Here 

(1. 7), however, “the supreme Ishvara who is rich in the wealth of 

Sat ( Existence )-Chit (Consciousness )-Ananda (Bliss) jand associated 

with 2181701, is the cause. (Light is a better rendering of Chit than 

Consciousness, and perhaps Life is a better word for Sat than Existence. ) 

It is, therefore, a form of monism in which Shiva is dissociated from and 

associated with Praksiti ( nirguzak saguaashcha ). This Shiva cannot be the 

ultimate principle of absolute consciousness as conceived in Shankara’s monism 

in which the principle of consciousness or Brahma is the only reality, Praks#ti 

and its products being really unreal, and even Ishvara or creator God 

vanishes in moksha or ultimate dissolution ( “ishvarasturiyagrasah”-Nv1simhata- 

pani Upanisad ). Verse I speaks of one Shiva, and not two Shivas, dissociated 

from and associated with Prakr7ti. Hence he cannot be identified with 

Brahma of Shankara’s philosophy who is never associated with Praks#ti, the 

unreality. It cannot also be said that the association of Brahma with Prakriti 

is the view-point of the ignorant Jiva, for here the author is enunciating the 

first principle in his system of philosophy and presenting an ideal for attainment 
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by Tantrik Sadhakas. At least in the absence of further elucidation by the 

author himself we cannot be justified in identifying his Saguza-Nirguza Shiva 

with the Nirguza Brahma of Shankara’s philosophy. Moreover, it should be 

considered that Tantra being preeminently an upasana shastra cannot hold up 

Nirguza Brahma, who is in no way associated with the fiction of creation, as the 

object of upasand. Upasana must, somehow, be theistic. 

3. The authority for such a view of monism may be found in such texts 

of Shruti as,— 

“te dhydnayoganugati apashyan devatmashakting svaguaairnigid#im” 

(Shvetashvatara Upanisad 1, 3 )—Rapt in meditative concentration they saw 

the self-energy ( 4tma-shakti ) of the Divinity hidden by its potencies ( guzas ) ; 

“mayadng tu praksiting vidyan mayinang tu maheshvaram” ( Idid IV, 10 ) 

—M§aya should be known as Prakz#ti and the Mayi [ the lord of of Maya ) as 

Maheshvara ( great Ishvara ) ; 

“sa vishvakszdvishvavidatmayonirjnaz kalakdla guai sarvavit” (Id¢d@ VI, 16)— 

He is the maker of the universe, the knower of the universe, Himself His own 

cause, the sentient, the death of Death (ortime), the possessor of guzas 

( potencies ), the cogniser of all. 

4. The association of the Divinity with Prakriti or Mayd is pithily put 

forth in the Gité,—“daivi hyesa guzamayi mama maya duratyaya” ( Bhagavad- 

Gita VII, 14 )—this Divine Maya of mine, consisting of guzas ( potencies ), is 

difficult to surpass. 

5. Indeed all sects of Upasakas, the treaders of the path of Bhakti princi- 

pally, seem to have idealised a form of Divinity in which the Supreme, who is 

all consciousness, is associated with unconscious creative energy for the purpose 

of creation which is His sport ( lila ), maintaining at the same time His own 

purity and blissfulness, According to the dualistic Vaiszavas, He is ever 

sagu#a, possessed of infinite inscrutable potencies, the पाप aspect being 

only a passive phase in His creative manifestation or emanation. He is the 

infinite God with infinite expansion out of whom an infinite number of atomic 

Jivas have been flung out as pawns in His divine Sport of Love, ever remaining 

distinct from Him but finding their summum bonum in their service of Him 

in His kingdom of Heaven. According to the Shaktas He is saguaa as the 

Creator and nirguza as the Liberator, all Jivas being, on liberation, merged in 

the infinitude of His eternal Being. He is both saguza and nirguaa, neither 

saguza nor nirguza, beyond all ९८४४5 but still of them. Between Him, the 

Shiva, and the Jiva, there is only the bar of the bonds of individuality 

( Jivahood ). The Jiva, when he has thrown off this bondage, becomes Shiva, 

“Pashabaddho bhavejjivaZ pashamukto maheshvarahk”. 

6. Saguaa Shiva, “rich in the wealth of Existence or Being, Consciousness 

and Bliss”, is the Self-sufficient ( svatantra, svayamptirva ) energised conscious 

Being out of whom creation is evolved. Heis both the material and the 

efficient cause of the creation. The first steps of the evolution are as follows— 
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Table I (verses 7-16) | Saguma Shiva ( energised consciousness ) 

Shakti ( conscious energy ) 

Nada ( conscious energy in undifferentiated 
vibration ) 

Para Bindu 

or 

Shabda— Brahma ( conscious energy in undiffer- 
eee ee entiated consolidation ) 

Bid shy a 0 

( differentiated ( differentiated ( the resultant conscious 

conscious conscious energy = energy in vibration due 

energy = Shakti, the seed to the coalescence of 

Shiva ) of creation ) Bindu and Bija ) 

Rudra Visau Brahma 

= Ichchhashakti = Jnana Shakti = Kriya Shakti 

( volition energy ) ( cognition energy ) ( action energy ) 

called Fire, called Sun, called Moon, 

representing representing representing 

Tamas guaa. Sattva guza. Rajas ६०६. 

7. This is acreative evolution, without any vikdra or diversifying change, 

in Saguza Shiva, caused by His will ( Ishvara-chodita ). In Him, the infinite 

energised conscious Being, there awakes, first of all, conscious energy, the 

Shakti or Mahamaya who is the Mother of the world and with whom He is one. 

This Shakti or, rather, Shiva-Shakti, rouses in Herself a cosmic creative vibra- 

tion, not yet gathered in diversified centres, and is called Nada. This infinite 

undifferentiated conscious vibratory energy becomes next somewhat consoli- 

dated (ghanibhita), that is, attains a state of imminent differentiation 

( vyakarazonmukhata ).. This is called Para ( supreme ) Bindu. He is more 

significantly called Shabda-Brahma, the universal conscious sound, the cosmic 

toll in which shape Saguza Shiva, the Parameshvara, rings out the creation as 

an endless diversity of conscious energy. ( It should be remembered that mass 

and energy are interchangeable according to modern science), In the 

individual living being it is the Kuzdalini energy. Shabda—Brahma is the first 

creative aspect of the Great God out of which evolve the differentiations of 

conscious energy in three forms, namely Bindu, the parent of will or volition, 

Bija, the parent of perception or cognition, and Nada, the parent of action 

which springs out of a combination of cognition and volition. (Cf. Parasya 

shaktirvividhaiva shriyate Svabhaviki jnanavalakriya cha. Shvetashvatara Up. 

VI. 8). In volition there is the play of desire, born of ignorance. In it, 

therefore, Tamas, that is, the blinding potency (gua) of Prakriti, pre- 
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dominates. In cognition there is the light of knowledge. In it Sattva, the 
revealing or enlightening potency of Prakriti, predominates. And in action 
Rajas, the active or exciting potency of Prakriti, predominates, They represent 

Rudra, Viszu and Brahma, the Destroyer, the Preserver and the Creator, of 

Hindu theology, the differentiated triple aspect of Parama Shiva or Mahamay4 

or Shabda-Brahma who are one. 

8. Out of Para Bindu or Shabda-Brahma evolves the endless diversified 

creation, with which we are acquainted, from the subtlest conscious energy, 

Mahat or intelligence, to the grossest energy constituting the physical world 

which seems to be entirely devoid of consciousness, though we have no right 

to say that it is really so. The following table ( Table II) gives the order :— 

Table II ve rses 17—26) Para Bindu or Shabda—Brahma 

Mahat ( intelligence ) 

"कि ( egoism ; I—sense ) 

(The 10 senses—5 senses of perception The Tanmitras, 5 in number, 

and 5 senses of action—are consi- which are the subtle princi- 

dered as conscious energies, their ples of solidity, fluidity, 

consciousness aspects being the luminosity, vitality and 

presiding deities of their unconsci- spatiality. 

ous energy aspects, the sense or 

nerve powers which 916 the 

karazas or instruments of their 

presiding deities. ) 

The deities presiding over The senses 

the senses, ro in number ( indriyas ), 

( sattvika ) 70 in number 
Shabda Tanmatra 

Akasha ( sound or spatiality ) 
( space ) 

Vayu Sparsha Tanmatra 
( life or vital air ) ( touch or vitality ) 

Tejas Ripa Tanmatra 
( fire or light ) ( form or luminosity ) 

Apa Rasa Tanmitra 
( the waters, liquid and ( taste or fluidity ) 

gaseous fluids ) | 

Ksiti Gandha Tanm&tra 
( earth ) ( smell or solidity ) 
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The original (verse 18) speaks of 10 presiding deities, but Raghava 

Bha/éa, following the Sankhya classification, explains Ka as referring to both 

Prajipati, the deity presiding over the sexual organs, and Moon ( Chandra ), 

the deity presiding over mind, thus making the number of deities and of the 

senses eleven, with mind as the 11th sense. But as the text runs, we should 

rather include mind in Mahat as a phase of the inner sense ( Anta/karama, 

verse 17 ). 

g. From Shabda-Brahma or the conscious cosmic sound, the conscious 

cosmic energy stirred up to the point of diversifying creative potentiality, evolves 

Mahat or cosmic intelligence, from the Mahat, Ahangkara or cosmic feeling as I, 

one universal ego out of which the diversifled world of subjects and objects is to 

evolve, the samas/i Purusa comprehending in Himself the world of subjects and 

objects. 

The fulfilment of the “I”—sense, necessitated by the creative urge, comes 

from the evolution, out of it, of the subject as the cogniser and actor, the 

object as the cognised and the instruments of cognition and action. Hence 

evolve the universal deities presiding over the universal indriyas for the 

cognition of the universal objects, the sense-gods, the senses and the objects of 

the senses, all out of the universal Ahangkdra. As regards the objects of the 

senses, Hindu Philosophy has never recognised any essential differences between 

them. They are all of the same origin, differing only in the degree of cohesion 

or consolidation and thus giving rise to different distinctive properties cognised 

by the different senses. They are all manifestations of energy and in their 

subtle forms are characters rather than matters with characters and are hence 

called Tanmatras or TanmA&tras ( ¢a¢-that, mdéra- only ), things in their essential 

character. The subtlest of the Tanmatras is Shabda ( sound ), a mere vibration 

or pulsation of energy. From it evolves, in the grosser scale, Akasha or space, 

the seat of all material vibrations. The next of the Tanmatras, evolving out of 

Shabda, is Sparsha (touch ), the character which constitutes the root of all 

perceptions, for all perceptions are primarily the feelings of touch of the per- 

ceiver with the objects perceived. It is the vitality or life-principle underlying 

all perceptions. Out of it evolves, in the grosser field, Vayu, or vital airs, which 

in the material body, constitutes its life. 

10, The word Vayu is generally taken to mean the physical air, probably 

because the presence of air is generally proved by sparsha or touch only, But it 

is doubtful whether even the ancients could consider the physical air as a subtler 

matter than light or heat. Moreover, the Rig Veda speaks of the 802 ( the 

waters, as they are usually but perhaps incorrectly translated ) as being both 

water and air. For, the heavenly bodies, the sun and the moon are said to be 

moving in currents of dpa, certainly meaning thereby currents of physical air 

which, they thought, pervaded all space(1). The sun is called apangnapat, 

(ग) Cf. Rigveda I, 23, 173 VII, 49, 4; VII, 85, 3 5 1], 35, 4; VII, 30,4 
where celestial waters are spoken of. + wr 
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that is, the son of apa ( 2). Hence apa would include all fluids, both liquid and 

gaseous. From such considerations I have taken Vayu to mean the vital airs, 

the life-principle of the senses which function through sparsha or touch. In 

the Upanisads the senses or indrlyas are called [8.95 ( modes of life), and 

Vayu is praza, The indriyas are the shaktis of perception, the pr&sas 

underlying it, and Vayu constitutes these shaktis or prazas, Again, the Chhando- 

gya Upanisad speaks of the physical world as constituted of tejas, dpa and anna 

(fire, the waters and food or earth) (3). This tripartite ( trivrst ) 

constitution of the physical world can never be complete without air, for even 

a barbarian will say that air is a necessary constituent of it. Commentators, 

therefore, who consider Vayu to mean air, have been obliged to consider the 

Chhandogya statement as incomplete and seek to supplement it by statements 

from the Bréhadarazyaka and other Upanisads which speak of the creation of 

Akasha and Vayu before the creation of Tejas. But the proper view should, 

I think, be to divide the five—Akasha, Vayu, Tejas, Apa and Ksiti—into 

two groups, placing Akasha and Vayu in one group, and Tejas, Apa and Ksiti 

in the other, so that the principles of space and vitality may be separated from 

the principles of heat, light, fluidity and solidity of which the material world, 

as we call it, is constituted. And this is what the Chhandogya Upanisad seems 

to have done. 

11, From the Sparsha-Tanmatra evolves the Ripa Tanmatra, the principle 

of visibility or luminosity, which gives the visible appearance ( riipa ) to objects, 

and from it evolves, in the grosser scale, heat and light ( tejas ). The next in 

order is Rasa-TanmAtra or the principle of fluidity which gives to every object 

its distinctive rasa or taste and from which evolve all liquids and gases. The 

last is the Gandha-Tanmitra, the principle of solidity which has the distinctive 

characteristic of smell, it was supposed, and out of which the solid earth is 

evolved. 

12. These five, Bhiitas ( existents ) as they are called, are forms of Shakti 

or energy. The energy in Akasha (space) is called Shantyatita, the Very 

Quiescent. The energy in Vayu ( vital air) is Shanti, the Quiescent. That 

in Tejas ( heat & light ) is Vidya, the Enlightener. That in Apa ( the fluids ) 

is Pratis¢#a, the Stay. And that in Ksiti( Earth ) is called Nivvi#tti, the Final. 

All these evolve from Nada, the conscious energy in vibration which is personi- 

fied in Brahm’, the Creator or Kriydshakti ( action-energy ) who is the result- 

ant of the coalescence of Rudra, the Ichchha-shakti ( volition-energy ), and 

Visau, the Jndna-shakti ( cognition-energy ), See Table I. 

13. Here ends the order of universal creative evolution by the will of God. 

The involution is in the reverse order, says Raghava Bhaffa. 

14. “All this world, consisting of moving and non-moving things, is 

(2) RV. IL 35; I, 22, 6: VI, 50,13; VII, 34,153 VIL 9, 3; 
X, 2,75 X, 30, 4. 

(3) Chhandogya Up. VI, 2, 3:4. 
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composed of the five Bhiitas ( existents, Ksiti, Apa, Tejas, Vayu and Akasha ). 

Many are the forms into which non-moving things are divided such as rocks, 

plants and so forth. Moving things, however, are divided into three classes, 

namely, those which are born out of secretions or heat (svedaja), those which are 

born out of eggs (andaja) and those which are born out of the womb ( jar&yuja ). 

Man belongs to this last class of jardyujas (uterines ).” (Verses 27-29 ). 

It should be noted that things are divided into moving and non-moving things 

and not into living and non-living things. The Hindus have always known 

plants to be living although non-moving and have always been averse to 

classify any objects as absolutely non-living. They have rather the idea that 

there is life or sensation in every thing, however much obscure or crude it may 

be. Everything in the universe, they suppose, is made up of a conscious factor 

and an unconscious factor, the conscious factor manifesting itself as the living 

subject capable of sensation and the unconscious factor manifesting itself as the 

object of sensation through sight, touch and so forth. This point has been 

tersely put by Hindu philosophers as “drvishyatvat jadatvam”, the fact of being 

unconscious comes from the fact of being an object of perception. Thus such 

parts of a man as are capable of being seen, heard, touched, tasted or smelt, or 

becoming in any way objects of perception make up the unconscious factor in 

him and the part of him which can perceive the sensations of sight and so forth 

is his conscious factor. And it is the blending of these two, the conscious 

factor and the unconscious factor, which constitutes life. The world is evolved 

out of energised consciousness, Saguza or Sakala Shiva, that is, consciousness 

in intimate association with Guza or Prakriti or unconsciousness. Hence no 

fart of it is absolutely devoid of consciousness, as no part of it is absolutely 

devoid of unconsciousness. And through this intimate association of the two 
there is life or sensibility everywhere, whether we detect it or not. 

15. Into the womb enters a Bindu (drop) which is male, female or neuter 

and a combination of ovum and sperm, “and then an 4tma controlled by the 

chain of nescience in consonance with previous karma assumes jivahood (the 

state of individualised existence ) therein ( in the Bindu )” ( verse 31 ). The 

Bindu is surely not the spirit that inhabits it, But the question is, how did the 

spirit come to inhabit it? Was the spirit in the sperm or was it in the ovum 

or was it in neither but came later to the body built inthe womb? The 

Shruti leans to the idea that it was in the sperm (vide Panchagnividya, the 

science of Five Fires, in Chhandogya and Brihadaranyaka Upanisads). But 
the author here seems to hold the idea that it is after the sperm and the ovum 

have combined to form a Bindu or drop-like substance, the blastosphere, or 

cytula (as Hackel calls it ), of physiology, that the spirit comes to reside in it. 

But what again is this spirit (4tma) that comes to reside in the Bindu that 

enters into the womb to develop into the future body of the individual ? 15 it 

the 4tma who is consciousness itself and eternal and with whom there is no 

such thing as being born or dying? Or, is it the jivitm4, the consciousness 
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of life, that is, the conciousness that illumines the mind or subtle body which 

re-incarnates from gross body to gross body, thus suffering life and death ? 

Raghava Bha/éa, the commentator, thinks that here the appearance of an eternal 

atma has been spoken of in accordance with the Sankhya conception of 

multiplicity of eternal 4tmas, and considers such an atma “as entering a 

body as one enters a house”. But an eternal atm4, though one of many such 

atmas according to Sankhya, is infinite and inactive (niskriya) at the same 

time. Hence it is almost meaningless to say that such an atma enters a body 

and assumes jivahood therein, if he was not already a jiva there, More 

probably what the author here means to say is that the jivatma, who was, 

according to Shruti, sleeping in the sperm in the father’s body, awakes, in the 

mother’s womb, to assume the burdens jivahood in the fertilised egg. 

16. In the womb the Bindu is nourished by the food taken by the 

mother and grows into a body complete with all necessary paraphernalia, and 

at last the child is born into sunlight. It is the belief of all Hindus, a belief 

that has come down from the days of the Upanisads, that the jiva in the 

matured foetus is enlightened about his past karma, sorely grieves for the 

karma that binds him to the wheel of life and death and makes up his mind 

to undo this karma by meritorious karma in his present life on earth. But 

the pain of birth makes him unconscious and brings about a total forgetfulness 

of all this, The author here also echoes this idea. 

17. It has been said before that Para Bindu or Shabda-Brahma, the 

undiversified infinite conscious energy, out of whom evolves the diversified 

world of subjects and objects, appears in the individual body as Kundalini 

shakti or conscious spiral energy. She is the concious creative energy, the. 

Mother of all things that constitute the individual, the world of Shabda and 

Artha in him. Shabda is the vibration which gradually becomes language and 

ultimately issues out of the vocal organs as articulate sound. An Artha is 

the conceptual counterpart of a Shabda which has first a mental shape or 

thought-form and ultimately assumes the form of an object perceptible to any 

of the senses or the mind, 
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श्रापत्रिवारणयन्तम् 

THA 

षोडशारयन्तम् 

चक्रमन्तः 

चक्रयन्तम् 

सप्तको्यन्तम् 

सप्तदशः पटलः 

भय पुरुषोत्तमप्रकरणम् 
मन्तः 
विष्णोभंदचतुष्टयम् 
ऋष्यादि | TERA: 

ध्यानम् 
पाशसुद्रा | WTA 
पुरश्चरणादि 
गायत्रो 

* अस्या ऋष्यादि 



१६ 

विषयाः 

२५ 
+ 

ओ 

aA: 

लच्छादिमन्वाः 

देवोबोजम 
WEA: | WPA 
चक्रमन्त 

WFAA: | गदामन्तः 

अङ्कु शमन्त; । सुशलमन्तः 

पाणमन्तः 

शओ्रोवत्ादिमन््ाः 

Raa । व्यादि 
षडङ्गन्यासः 

आयुधन्यासः 

परखरणादि 

विष्वक् सेनसुद्रा 

गौतमकल्योक्षखोकरयन्तम. 
गोपालमन्ः । ऋष्यादि 

पञ्चाङ्न्यासः | ध्यानम् 

पुरश्चरणादि 
वेणमुद्रा | विल्वसुद्रा 

यन्त्रम् | पिर्डबोजम. 
अस्य ऋष्यादि 

ध्यानम. । पुरञ्चरणादि 

षडक्तरगोपालमन्तरः 

SM ACTA: 

। ध्यानम् 

, षोड़शाक्षरगोपालमन्तः 

.दातिंशदक्षरगोपालमन्वः 

TOA AA! 

« इावरिंशदक्तरमन््रस्य ऋष्यादि 

#. गोपालध्यानम. 

शारदातिलकम् 

Tele: 

६८६ 
६ a9 

Bo 

विषयाः 

कामलिद्भयन््रम. 
सर्व॑तोभद्रयन्म् 
एकाक्तरकाममन्ः 
ऋष्यादि 
अष्टभुजध्यानम् 

षड्ङ्गविधिः 

ध्यानम. । पुरञ्चरणादि 

पोठशक्तयः 
# कामसुद्रा 

# तेलोक्यमोदिनोसुद्रा 

क 
ES 

3! > 

क 

* 

a 

होमफलम. 
ATMS ATTA 
कामगायतो 
मालामन्तः 
ATA ATTA 

« ऋष्यादि 

मालामन््रयन्त्म् 
वश्यकरयन््रम. 

दशवतारस्तोत्रम. 

अष्टादशः Wa: 

aa शिवप्रकरणम् 
मन्तः । ऋष्यादि 
षडङ्गन्यासः 
Be RICE 
दशातिमयगोलकन्यासः 

ARRAS FAIA 

भैवतक्लन्धासः 

व्यापकमन्तः 



सचोपत्रम. १७ 

विषयाः were: | विषयाः TBE: 

ध्यानम् ७१५ | * Aaa a यन््रहयम् ORE 
* परशसुद्रा | खगसुद्रा x अष्टाक्षरप्रासादमन्तः ७३० 

% ATG | अभयमुद्रा 2 ध्यानम् । पुरश्चरणादि » 

UTaTUfe | आ्रासनमन््रः ७१६ BARA: | ऋष्यादि ७३१ 
« लिङ्गमुद्रा i ध्यानम् | पुरश्चरणादि ORR 

श्रा वरणदेवताध्यानम् ७१७ | ध्यानप्रयोगः ‘ORR 
# ईैशादिष्यानम् र अभिषेकविधिः ७३४ 

* तन्त्रान्तरोक्तं शिवयन्तम ७१८ | खल्यु्ञययन्तम् % 
* शेवागमोक्तयन्तम् ह नविध 
aera: । ऋष्यादि ore Palsy: पटलः 
ध्यानम् | पुरश्चरणादि ध अथ दक्तिणामूर्तिप्रकरणम् ७३५ 
हषभध्यानम् ७२० | मन्तः । ऋष्यादि 
चेवपालध्यानम् ” अङ्गन्यासादि ५ 
चरे शध्यानम् Fs व्यापकन्यासः | ध्यानम् ७३६ 
दुरगौध्यानम् क पुरश्चरणादि ORO 
षरमखध्यानम् ध ATTA रेट 
नन्दिध्यानम् » | # तन्तरान्तरोत्तं यन्वम् 
विन्ननायकध्यानम् i मन्त्रान्तरम् | ऋष्यादि ORE 
सेनापतिष्यानम् ५ ध्यानम् » 
प्रासादमन्वः ORL पुरश्चरणादि ७४० 
ऋष्यादि । मूर्तिन्यासः » | % गीरोष्यानम् 9 

# प्रासादनामव्युत्पत्तिः % नोलकण्ठमन्तः ७8४१ 
 श्र्टतिंशत्कलान्यासः ७२२ | पञ्चाद्कन्धासः ् 

ईशमन्तकलान्यासः ७२२ | * कल्पत यन्तम् ् 
प्रासादध्यानम् ७२६ ध्यानम् । पुरश्चरणादि ७४२ 

« शिववक्ताणां वणनि्णयः » | चिन्तामणिमन््ः ७४३ 
फररणादि ७२७ | ऋष्यादि । ध्यानम् ” 
श्रङ्गाठतिदेवताः » | # आचार्यौक्ध्यानम् त्र 

« निह्यादिष्यानम् exc | पुरश्चरणादि ७४४ 



१८ 

विषयाः 

पुत्तलो प्रयोगः 
चिन्तामणियन्म् 

मनोरथप्ररयन्म् 

्रपट्ग्रहन्नयन्म् 

रोगक्षव्यापयन्रम् 

तुम्बुरुबोजम् 

षड््न्धासादि 

ध्यानम् | पुर्चरणादि 
स्वदेहे पोटठकल्यनम् 

तुम्बरुयन्तम् 
खड्रावणमन्तः 

ईेणानादिपञ्चमूर्तिन्यासः 
ध्यानम् | पुरश्चरणादि 

विंशः पटलः 

अथ अघोरप्रकरणम् 

wea: | ऋष्यादि 

ध्यानम् 

कामनामेदे Bare: 

grace 
अघोरयन््रम् 

यन्तरान्तरम् 

चतुल्ज्िंगशदक्तराघोरथन््रम 

पाश्पतास्रमन्तः 

ध्यानम. । पुरञ्चरणादि 
क्षेतरपालमन्तः 

ऋष्यादि 

प्रयोगसारोक्तक्तेतपालभेदाः 

ध्यानम । पुरश्चरणादि 

शारदातिलकम् 

TBE: 
७४१५ 

9 

ORR 

विषयाः 

ए ae 

त्तेत्पालबलिमन्तः 

MARTA: 

wate । मूर्तिन्धासादि 
साखिकध्यानम् 

राजसध्यानम् 

तामसध्यानम् 

पुरश्चरणाटि 

डमरुकमुद्रा 

वटुकपरूजायन्वम् 

गजाश्वादिणन्तिविधिः 

राजसबलिदानविधिः 

पञ्चरत्रलक्तणम् 

बलिदानमन्तः 

अ्रपदुद्दरणयन्तम् 

AWA: 

ऋष्यादि । ध्यानम् 

पर्खरणादि । प्रूजामन्ः 
पुत्तलोप्रयोगः 
शिवस्तुतिः 
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ग्रारदातिलकम. | 

प्रधमः पटलः | 

नित्यानन्दवपु निंरन्तरगलतूपञ्चाशद्ेः क्रमाद् 
ad येन चराचरात्मकमिदं शब्दार्ध॑रूप॑ जगत् | 
शब्दब्रह्म यदू चिरे qatar श्चैतन्यमन्तगंतं 
तद्बोऽव्यादनिशं शशाङ्सदनं वाचामधौशं महः ॥१ 

Hae निजताण्डवप्रवणताप्रोदाममोदोदयं 
UM: कुतुकाहुतप्रियतया Tard सुदुः | 
मन्दान्दोलितदुग्धसिग्धुलहरो लोलालसं लोचन- 
प्रान्तालोकनमातनोतु भवतां भूतिं भवान्याः भम् ॥ 

संसेव्यमानखषिभिः सनकादिसुख्ये 
योगिन गम्यमविनश्वरमादिभूतम् | 

संसारहनत्रिगमसारविचारसारं 

Ta महो मनसि मे सुदमादधातु ॥ 

भद्राय भवतां भूयाद् भारतो भक्तिभाविता । 
समृतेरच्नम्भते यस्या वाम्विलासोऽतिदुलंमः ॥ 
श्ारदातिलके तन्ते गुरूरसुपदेशतः | 

पदाधादशटौकेयं राघवेण विरच्यते ॥ 
सम्प्रदायागतं किञ्चिद् गणितागमसम्मतम् | 

यदुक्तमत्र तत् सन्तो विचारयितुमहथ i 
पिनो दूषकशचेत् ara तदोषाय दूषणम् | 
दोषावह हि विक्लतिनं खभावो हि दुरूयजः ॥ 

wae: aa af श्रुतीर्भवपाशवद्वानां sett खगाय मुक्तये च 
समुपदिशति स । अन्येषां तु स्मृतिशास्तरादोनां तन्पृलकलवेन तदर्॑प्रतिपादकल्वेन 

च प्रामाण्यमिति सुप्रसिदतरम् । wea: कथं तन्पूलकत्वम् | 



२ शारदातिलकम् । 

अन्यच्च तेरेव विशेषेण पथालोचितैः ait वा सुक्तिरपि भविष्यतोति किमनयेति 

ma qa) “ated बहु स्यां प्रजायेय" इति । तथा च “यतो वा इमानि 

भूतानि जायन्ते येन जातानि जोवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिन्नासस्" 

इत्युपक्रम्य “आनन्दाद्धयव॒ खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि 

जीवन्ति अ्रानन्दं प्रयन्भिसंविशणन्ति" इत्यादि ! “इदं स्वै यदयमात्मा एव” 

इत्यन्तेनोपसंहृतम् | अथ-- 

उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूल्ैताफलम् | 
अर्धवादोपपत्तौ च लिङ्गः तात्यनिणंये ॥ 

इत्युक्तत्वादुपक्रमोपसंहाराभ्यां सलोलारूपानाद्यनिर्वाच्ाविद्यासष्टायसम्पन्रं 
परमानन्दस्वरूपं नित्यश्द्वुदस्वभावं परनब्रद्मीव स्वात्मविवत्तरूपं सकलं जगत् 
wasifa शुतिवाक्प्रतिपादितोऽथेः । wag जगत्रुषटिकर््ततवं ब्रह्मणः अनादय- 
विद्याङ्गोकरणं किमर्थम् इति Fai तया विना असङ्गस्य तस्य कारणते- 
वानुपपन्ना। तधेममधे शुत्यागमावपि aca) “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 

शयते" इति । “शिवो fe शकिरहितः शक्तः कन्तुः न किञ्चन” इति । एवं जाते 
जगति निजकमपाशवबद्ा जन्तवोऽनातमन्ञा उत्पत्तिमरणप्रवादहपतिता नाशक्तुवन् 

संसारसिन्धं तरोतुम्। एवश्भूतान् तानवलोक्छ परमकरुणएतया कि्धिदुपाधि- 

विशिष्टः waar, श्रुतीः समुपदिशति wi aa wary गुतिषु काण्डं 

कर्मो पासनाब्रह्ममेदेन । तत्र॒ aware जेमिनिप्रतिभिः सम्यक्तया 

विठतम्। इदमुपासनाकाण्ड' नारदादिभिः ब्रह्मकार्डं भगवदृव्यासादिभिरपि | 

श्ुतिमरूलकताऽस्य werden अप्रत्यक्ोपलब्धश्रुतिमूलकता च । 

रामपूर्व्वीत्तरतापनोय-टृसिंहपूर्व्वौत्तरतापनोय-सोराष्टाच्तर-गैवपञ्चाक्षरासिका तु 

सा्तात्ुतिरुपलभ्यत एव । da aware सर््वीऽप्यधिकारो । मुसुक्तोरपि 

तच्वन्नानपयन्तं खचित्तशएदथे प्रत्यवायपरिदहारार्थ॑ञ्च कञ्चकरणेऽधिकारसन्भवात् । 

तददुपासनाकार्डेऽपि । यतः साकारोपासनातः खर्गादिबडइफलं भवति क्रमतो 

मुक्तिश्च । waarerg सखर्गादिकं बडहतरव्ययायारेन भवति । ब्रह्म 

काण्डान्पुक्तिरपि आदरनैरन्तथदोर्घकालाभ्याससाध्यानेकेषु जन्मसु तादृशेषु एव 

गतेषु भवति । “श्रनेकजन्मसंसिदस्ततो याति परां गतिम्” इति वचनात् । 

अत एतदुपासनाकार्डमेवागमशखराकं गरोय इति सिद्धम् । ततरोत्मलाचाय- 
पूज्यपादशि्यः ओल्छणाचा थः पु्वैतन्ताणामनेकेणाभेककमन््विधानकथन- 

्हृत्तानामतिविततानां गग्भोराणामिदानीन्तनानामल्यवुद्ोनामल्यायुषाभेकस्मिन् 



प्रथमः पटलं; | 

VARTA पुसामशक्तया दुरवगाहलमतावलोक्यातिक्तपालुः शरदा- 
तिलकं ai चिको्ुश्चिकोषिंतस्याविन्नेन amet प्रचयगमनार्थ॑ञ्च सकल- 
श्टिकवाक्यतयाऽभिमतकन्षारख्भसमये तत्समापधिकामैगङ्गलमाचरणीयमिति सदा- 
चारानुमितश्ुतिबोधितपरदेवतानुस्मरणएलक्षणं ard श्िष्यरिक्तार्थमुपनिवश्नन्राह 

नित्येति | तन्महोऽनिशं वोऽव्यादित्यन्वयः। तन्मह एतावतेव परदेवतानुस्मरणस्य 

fawt सत्यामप्यस्य पदस्य यत्किच्धित् क्रियापेक्तायां विन्नोपश्मनदाराऽभिलषित- 

फलवितरणरूपावनक्रियानिरदेशेन देवतासाम्भुख्यं दशितम् । तत्र॒ सामान्य- 

ata प्रास्त क्रियमाणस्य vera निव्विघ्नं पाठमभिप्रेसोः श्ष्ोपरि कां 
सूचयतो व इति ant निदंशः। वो युखान् श्ष्थानिल्यधेः । एषाभेवात 

सम्बोधनयोग्यल्ात् सम्बोधनप्रधानत्वाच्च युष्मच्छब्दस्य । यतः fires 

विदितवेव्य areal ग्रन्थकरणे प्रत्तः । तेषां कच्चित्कालमवने सिद्ध 
सखशष्याणं तच्छिग्थाणामपि fafa पाठसिद्धयसन्भवेन ग्रन्यप्रचारो न acter 
मनिशमिति। तथा च तेषां चिरकालावने सिदे खशिष्याणणं तच्छ्ष्याणामपि 

निव्विन्नं पाठसिद्धौ ग्रन्यप्रचारो भविष्यतोत्याश्यः। विं तन्मह sites 

नित्यानन्दवपुरिति। नित्यो योऽयमानन्दः स॒ वपुस्य एतेन शक्तयभिन्न 
परशिवसखरूपमुक्तम् | ननु “शक्तया विना fat सक्छ नाम धाम न विद्यते 

इलकञेनिगुणस्याऽसद्गस्य निराकारस्य तस्य कथमवनक्रियाकन्तुतम् इत्याह 
वाचामधोशमिति। अनेन श्तयुपहितं सदाशिवात्मकं रूपं वागुपदेषटुलेनोक्षम् । 
नमु वागुपदेषटलं॑चतुमुखोपाध्युपहितस्यापि add तव्िदत्यधेमाह शणणाङ- 
सदनमिति। WHFS चन्द्रस्य सदनं स्थानं चन्द्रकलावतंसमित्यथंः । शब्द- 
SU मुख्यत्वात् मन्मयं aqaed सूचयति । यदाभ्यामः विष्णुस्तेन सङ्षेणस्तेन 

श्रौ एतेन सहिता निश हकारो यतेत्युत्तरपदलोपो agaifeda हाविति 
सिष्ठम् । wugenfen बिन्दुरुक्तः। तत वागेष्वयमुपहयन् वच्यमाणां 

Wee सूचयन् व्यापकतामाह येन चराचरातमकमिदं सावरजङ्गमात्कं 

Teed जगत् क्रमाद् व्याप्तम् । कैः निरन्तरगलत्पच्चाशदणेः निरन्तरमनवरतं 
गसन्तो व्यक्तीभवन्तः पञ्चाशदरणण aaa: | अत्र समासे वणेशब्दस्य वावलोपो 

वक्षव्य इति स्वरणशब्द् इव aT aR aura) केचित्तु faa 

रित्यन्तमेकभेव पदमित्याहुः। wa वर्णनाभमेकपञ्चाशच््ेऽपि सामोप्यसम्बन्धेन 

लक्ष॑ण्या पश्चाशच्वमुक्षम् । अन्वयानुपपत्तिवत्तात्यथानुपपत्तेरपि लक्तणा- 

बोजश्याभ्युपगतत्वात् । ATA “मकारः पुरुषो थतः” Tae AS SARITA 



४ शारदातिलकम् | 

पञ्चाणदिल्यक्गिः। यदा च्षकारस्य क-ष संयोगात्मकल्वात् तयोरुपदेशेनेवास्योपदेश 
इत्यपुनरुक्तं पञ्चाशद् ग्रहणम् | यदा विसर्गस्य केवलं शक्तित्वात् पञ्चभूतासक- 

त्वाभावात् सव्यैवर्णत्यत्तिरेतुत्वाच्च तं त्यक्ता तथोक्तिः । aga “artiste 
एव वा” इति। कचिद्दाद्येऽपि तावताभेवोपयोगादा तथोक्तिः। यदा 

स्लाधारादि आज्नापयन्तं swag पञ्चाशदर्णानामेव स्थितत्वात् पञ्चाश- 

दिव्युक्तिः। अ्रनयोर्व्याख्यानयोः बहिरान्तरमेदेन व्यवस्था ज्ञेया । आन्तरस्य 
च मुख्यत्वात् शस्त्रं Tia मुख्येन व्यवहार इति ज्ञेयम् । अनेनान्त्ाटका- 
न्धासोऽपि स्चितः। स area कुण्डलोप्रस्ताे स्फुटोभविष्यति। अतएव 
दितीयादिचतुर्वितिपटलान्तं यत् प्रपञ्चितं तत् weal माटकाविकार इत्यपि 

सूचितम्। ननु “सव्मैव्यापो सदाशिवः” इति वच्यमाणत्वात् तस्य खत एव 

सन्मैव्यापित्वे कुतः कैरिति ani इति चेत् सत्यम् । तस्य सत॒ एव 

aaa किन्तु अत्र शस्ते wee: सुख्यत्दयोतनाय निरन्तरगलत्पञ्चाश- 
दर्णैरिति कारण्तोक्तिः। fag पूव्मैमपि यत्किच्धिच्छ्युपाधिविशिष्टत्वे वक्तव्ये 
या वाचामधोणमिल्युक्तिः सा अ्रतच वर्णनाम्थरूपव्यापकतोक्तिरपि । ततर णब्द्- 
खरूपमभिव्याप्य एव अर्थरूपं व्याप्नोतीति करमादि्युक्तिः। तेषां शब्दरूपव्यापकता 
सम्भवत्येव । अरथेरूपव्यापकता तु सब्धैस्याप्ययस्य शन्दप्रकाश्यत्वनियमात् ज्ञेया । 
तदुक्तं भगवता भत्तंहरिणा | 

न सोऽस्ति प्रलयो लोके यः शब्दानुगमादते | 

अनुविद्मिदं ज्ञानं सत्वे शब्देन द्यते ॥ इति । 
अथवा येषां मते शब्दार्थयोरभेदस्तन्मतमालम्बगोक्तम् । तदुक्त तेनैव 

एकस्यैवामनो मेदः शब्दार्थावषटथक्स्यितो । इति। 
अतएव मन्तदेवतयोरेक्यं AAMT । अतएव We सदाशिवमन्त्रोद्ारः | 

यदा शक्तिसम्मिन्रतवात्तस्य शक्तं त्वेन शब्दरूपव्यापकल्वं शिवां शतवेन अर्थरूप- 
aaa न्नेयम् । age वायवोयसंहितायाम् 

शब्दजातमशेषन्तु धत्ते शङ्रवल्लभा | 
~ अ्सखरूपमखिलं wt मुग्धेन्दुशेखरः ॥ इति । 

एतत्यक्ते aa उपलक्णत्वेन ANI) उपलक्णतन्तु॒तदुत्पन्रलात्तेषाम् | 
णब्दरष्टिप्राधान्यमेवोपवंहयन्राह-- Tate यदन्तर्गतं चैतन्यं wT 
इत्यूचिरे। सुकतिनस्तश्वन्ना इत्यर्थः । “चेतन्यं सव्धैभरूतानां शब्दब्रह्मेति 
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भे मतिः” इति वच्यमाणत्वात्। तस्य सर्व्वव्यापित्वात् तदंशस्यैव सत्यैजन्तु- 
चेतन्यरूपत्वात् WANT शब्द ब्रह्मत्वं स्रवत्येव । किच्च यस्माद् बिन्दोः 

way उत्पर्तिस्तस्मादेव बिन्दोः सदाशिवस्याप्युत्पत्तिरित्यपि सम्भवति । तत्र 

UTE शब्दन्रद्मत्युक्तिः अर्थरूटौ सदाशिव इति परं बिशेषः। 
भिद्यमानात् परादिन्दोरव्यक्तात्मा रवोऽभवत् | 

शब्दब्रह्मेति तं प्राइः स््बागमविशणरदाः ॥ 

अथ बिन्दात्मनः शम्भोः कालवबन्धोः HATTA: । 
अजायत HATTA AAA सदाशिवः ॥ 

इति वच्यमाण्त्वात् । श्रथवा डेतु-हेतुमद्वावेन योजना काया । यतः सुक्षतिनः 

यत् अन्तगतं चैतन्यं शब्दब्रह्म इ्यूचिरे अतो येन निरन्तरगलत्पञ्चाणदरणैः जगत् 
व्याप्तमिति । 

तत. प्राप्य कुण्डलौरूपं प्राणिनां देहमध्यगम् | 
वर्णत्मनाऽऽवि्भवति गद्यपद्यादिभेदतः ॥ 

इति वच्यमाणत्वात् | 

अन्ये aaa योजयन्ति aq परमशिवस्रूपं सुक्लतिनो वैदान्तिनः तत् 
शब्देन ब्रह्म इत्यूचिरे । war) अस्माभिः परमणिव इत्युच्यते तेतु ब्रह्म 
इत्युच्यत इति शब्दमात्रेण परं भेदः । वसुतस्त॒॒नित्यानन्दादिखरूपत्वं तैरि- 
वास्माभिरपि अङ्गोक्रियत एव । तत् कोटक् वाचामधीशम् “यस्य निःश्वसितं 
वेदाः” इत्यादिश्रुतेः वाचामधोश्त्वं॑ प्रसिद्धमेव । यतो वाचामधोशमतपए्रव 
निरन्तरगलत्प्चाशद्णे येन जगदुव्याप्तमिति aera तत्रापि योजनीयम् । 

यतो वेदस्य वणंमयत्वात्। 
TIA MA णब्दङटेरथेरटेरपि कुण्डलिन्या एवोत्यत्तेस्तस्या एव “कुण्डलो 

परदेवता” इति परदेवतात्वोक्तेस्तदनुस्मरणएमेवोचितमिति मदशब्देन तेजोरूपा 
कुण्डलिनोत्युच्यते। “आदितयेन्दग्नितेजोमद्यदयत्तत्तन्मयो विभुः” इत्युक्तः । 
सा alent नित्यानन्द वपुः | असावेवान्त्यपरले कुण्डलोखरूपं वच्यति “नित्यानन्द- 

मयौ गलत्परसुधावरषै” इत्यादिना । यया कुण्डल्या weed परा-पश्यन्ती- 
मध्यमा-वैखरोरूपत्वेन शब्टजनकलत्वात् कर्थ कारणोपचारात् weed विषयत्वात् 
अर्रूपखभावेन चरम् एथिव्यंशधिक्यात् कार्य कारणोपचारात् अचरम् Tanya 

गच्छतोति जगद् विनश्वरं शरोरं व्याप्तम् | 

यद्वा यया weed चराचरामकं जगद् fad ama: “aan 
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विश्वरूपिणी दिक्षालादयनवच्छिन्रा" इत्य ग्रत उक्तेः। कौ; निरन्तरगलत्पच्चाशद्शैः 
“पञ्चाशदारगुणिता पञ्चाणदणंमालिकां सूते" इति वच्यमारत्वात्। सुक्ततिनः 

GAMA इत्यर्थः । यां शब्दव्रह्ममयोमाहुः “सा प्रसूते कुण्डलिनो 

शब्दब्रह्ममय विभुः” इति वच्यमाणत्वात्। चेतन्यं चिच्छक्गिखरूपा । waa 
वच्यति “ततशचैतन्यरूपा सा” इति । अन्तर्गतं सुषुम््ान्तगतमिल्र्थः। “at 
मररडाधारदण्डान्तरविवरगता” Ta: | शशाइ सदनं सहस््ारगमने चन्द्र- 
मण्डलगतलत्वात्। वाचामधोशं सव्धैशब्दोत्पादकत्वात् सव्भमन्ोत्ादकत्वाञ् | 
तथायमेव वच्यति “विश्वाक्ना प्रबुद्धा सा सूते मन्मयं जगत्” इति । यदा 

वाचामधीशं वागदेवतारूपीत्यधैः। “शक्तिः कुण्डलिनोति या निगदिता 

area” इत्युक्ेः। यदा ग्रन्धारन्मे wat सरस्वतो देवता तस्या एव 
स्मरणाद् ग्रन्यरूपा स्फुर्तिभेवितो । किञ्चात्र ग्रन्थे प्रथमतः सरखतोमन्ाणाभेव 
वच्यमाणत्वात् | तेन सरस्वतोदेवतानुस्मरणभेवोचितमिति। तदाचामधौशं महः 
सारस्वतं तेजः वोऽव्यात्। अथ वाचामधोशमित्यमेन केवलं aaa 

सरसखतोमन्तत्वमुक्तम् | 

एतञ्जपन्नरवरो भुवि वाग्भवाख्यं वाचां सुधारसमसुचां लभते स सिम् | 
TYR | तत् MSH शणाङ्सदनम् श्रनेन चनद्रकलावतंसत्वेन ध्यानसुक्लम् । ATS: 

छतशशधरखण्डोल्ञासिको टोरचुडा 

भवतु सपदि वाचामोश्वरो yaa वः। इति । 
घनः कीक. नित्यं सव्धैदा आनन्दयतीत्यानन्दं आनन्दजनकं aE 

तत्। साधकानां सुधारससषोदरसरससूतिसंस्फुरणादा्भादजनकमित्यथः । तथाच 
सरखतोस्तवै आचायाः--्तौमाम्बरपरोधाने सुक्तामणिविभरूषे सुदावासे । इति । 

नः HEA वैतन्धमन्तर्गतम् अनेन GST परपयाय! पराख्या उक्ता | यदाहइः- 

खरुपज्योतिरेवादुः GEM बागनपाथिनो । इति । 
अन्धव्रापि- सूच्या कुण्डलिनो मध्ये ज्योतिरा परा मता। इति । 

येन महसा निरन्तरगलत्पञ्चाशदरं चराचरात्मकं शब्टा्धंरुपं जगद् व्याप्तम् । 

च्न्र पश्चाशदरशेरित्यनेन qe पश्यन्तो sat! शब्दाथंरूपमित्यनेन पदरूपा 

मध्यमा SH! यत् सारस्वतं महः सुक्ततिनः शब्दन्दमत्यूचिरे। अत्र 

अब्दन्रह्मशब्देन Fa उच्यन्ते। तेन वेदातमकमित्यर्थ; । 
aga’ वार्तिककारपादै ग्रंहाधिकरणे-- 

शब्दब्रह्मेति यद् tema वेदाख्यमुच्यते । इति । 
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अनेन वाक्यरूपा Fat क्ता । यदाइः-- 
ध्वनिव्यैणणैः पदं वाक्यमित्यासखदचतुष्टयम् | 
यस्याः खच्यादिमेदेन वागधोशासुपास्महे ॥ इति । 

अन्यत्रापि -भ्रादिक्लान्तविलासलालसतया तासां तुरोया तु या 

्रोडोक्षत्य जगत्त्रयं विजयते वेदादिविद्यामयो । इति । 
अपरे at TAHA भेरवोमन्तोदारः aa इति वदन्ति। तद् यथा । तत् 

agian वोऽव्यात् aten_ गलत् अविनण्वरम् । पुनः वौटक् नित्या- 
नन्दवपुः नित्यः पुरुषः तेन हकारः आरानन्दमयोत्वात् ्रानन्दोत्पादकत्वात् वा 
आनन्दः शक्तिः तेन सः एतौ वपुः शरोरं यस्य । रएतेनैतयोः बोजव्रथेऽपि सठ- 

सुक्तम्भवति । अन्तः मध्यं मध्यबोजमित्य्ंः। तत् ale क्रमात् कञ्च रख 
मञ्च AAT: तान् अत्ति लक्षणया RTA hel क्रमात् | तेन ककारः तदधो लकारः | 

wa रेफेण लकारस्य ग्रहणं व्याकरणपरिभाषया । उक्तश्च “रेण लोऽपोष्यते 
ग्रहणं तेन” इति । संहितायामपि-“्रतएव महेशानि र-रख्योः समता मवेत् ।” 

इति। तदधो मकारः युरुषः तेन हः। पुनः कौक् अन्तरत अन्ते रो रेफः 
गतः सङ्गतो यत्र तत्। पुनः कौटक् व्याप्तः विः चतुःसंख्या चतु्ंसखरः तना" 
Wea । अत्र Ta वाररुच: सद्ेतोऽभिप्रेतः। स दितीयपटकल wt 
मविथति । “aft च शुन्यं Haq? इति वाररुच aT) तेन शुन्ध तस्य 
चिन्दुरूपत्वात् विन्दुरुदुतः। एतन षट् कूटं मध्यबोजमुुतम् । अतएव वच्यते 
“sage विपुरामन्तम्” इति । एवं मध्यमं बोजसुक्षा प्रथमनोजे 

हकारसकारयो; FARA एवम् शेकारोऽपि योजनोयः। कौटक् प्रथमं 
शशाङसदनम् एतेन विन्दुस्धम् | एवं प्रथमबोजमु तम् | Wel कौटक् शब्दार्थरूपं 
अत्र शब्टशब्देन शब्दादयो द्यन्ते अधं शब्दो विषयवाचौ | तेन शब्दादयो विषया- 

स्ते च दशेति दशसंख्या तया ओकारः agd यत्र तत्तथा । अन्यच्च “ETAT वामतो 
गतिः” इत्युक्तेः वाररुचेन सङ्केतेन तकारस्य षट् संख्या । “पिच्डान्तेयरक्षरेरष्ाः” 
इत्युक्त न्यकारान्तयकारस्य एकाङ्ग; । एवं षोडश पैन faa) णवं 
ठतीयवोजमुचुतम् । aga सिेश्वरोमन्ते -- 

हंसा स्यो दन्यसकारयुक्ता वसखब्िपंक्तिखरसं विभिन्नाः | 

अन्त्यो विसर्गी इतरौ सबिन्टू मध्यो विरिच्चन्द्रहराग्नियुक्छः॥ इति । 
अस्यायमर्थः | वसु अष्टसंख्या । असिघ्तुःखंख्या। पंक्तिदंशसंख्या । 

तथाच “प॑क्तिदंणत्तरच्छन्दो दशसंख्यावलो अपि" saa: । हंसा हकारास्त्रयः | 
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MSU: दन्त्यसकारणयुक्ाः | तथा क्रमाद् वस्रभ्धिपंक्तिखरः लवान् विना wea ए 

चतुर्थ ई दशम at aga) कारादि सखरचतुष्टयं नपुसकं “खराणां मध्यकं 
यत्तु तच्चतुष्कं नपुंसकम्” इत्युक्तत्वात् । Aenea विन्दुविसगे- 
सहितानां खराणामषटम Tart: दशम ओकार इति बोध्यम् । विशेषमाह ठतीयो 
विसर्गयुक्ञः इतरौ प्रथमदितोयौ सानुखरौ | मध्यः पुनः विरिच्चपादियुतः विरििः 

कः इन्द्रो लः, हरो हः अग्नो रेफः एतैयुतः। इदं षट कूटं मध्यवीजम्। इयं 
चरिबीजा भैरवी | 

अथच Tafa खतन्तया निर्देशात् व्यप्तमित्याप्तशब्द ग्रहणात् शब्दाधंरूपमिति 

रूपशब्दोपादानात् AMAT: खरा एवास्य मन्तस्य चेतनोमन्त इति सूचितम् । 

यदाइः- 
शिवाष्टमं कैवलमादिबोजं भगस्य पूव्वाष्टमबोजमन्यत् । 
परं शिरोऽन्तं गदिता तिवगां सङ्केतविद्या गुरुवक्गंगम्या ॥ इति । 

शिव उकारस्तस्या्टम शेकारः । भगम् एकारः तस्य पू्व्वा्टमखतु्थः 
खरः । शिरो विन्दुः सोऽन्ते यस्य शिरोऽन्त ओकारः | 

उक्तवोजानां क्रमेण वागभव-कामराज-शाक्तत्वमाह | वाचामधोश मित्यनेनादयस्य 

वाग्भवत्वसुक्घम् | चराच राक WATE कामोत्मन्नत्वात् मध्यमबोजस्य 
कामराजतोक्ता। | Wafer: यदन्त्यबोजं श्दबरहमत्युचिरे इत्यनेनान््यस्य 

शाक्ञत्वमुक्तम् | “त्रिधामजननो देवो शब्दत्रह्मखरूपिणो इति वच्यमाणत्वात् । 
aga’ सिदेष्वरोमते- 

वागभवं प्रथमं बोजं कामराजं द्वितीयकम् | 
शक्तिबीजं ठतोयन्तु चतुव्यर्मफलप्रदम् ॥ इति । 

अथच-“& तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणएस्िविधः स्मृतः” saa: शब्दालवां 
ब्रह्म शब्दब्रह्मेति प्रणवम् । चराचरामकं जगद् येनेति anes: कामादुत्पत्ते 
कामवोजम्। वाचा नकारः। वहत्तश्न्ासे नकारेण सह शब्दतश्छन्यासात् | 
wae पौः शक्तिरूपः। ईशः प्रभुः अनेन विसर्गः । “मायाशक्यभिधः सर्गः 

सव्यैभूतालकः WY.” THA एवं नमः शब्दः। एवमस्य मन्त्रस्य वादिनो 
मन्त उक्तः। यदाइः- 

कमलं परिलुप्तमध्यमान्त्यखरमोशादियुतं सबिन्दुनादम् | 
निगमादिनमोऽन्तरे विराजदभुवि दैवीद्रदयं प्रदिष्टमेतत्॥ इति । 

# मखरूपं ग्राह्यमित्यर्थः; | 



प्रधमः पटलः | र. 

याणां वोजानां सामन्येन विशेषणमाह afanfafa न विदयते निशा 

हकारो यत्र आदाविति शेषः। anaes निशा दकारः शक्तिः। तेनादौ 

SAT सकारस्यादित्वसुक्षम्। तेनादौ सकारः पश्चात् हकारः । यदा 
निरित्यनेनैव आव्यगोजस्यापि विन्दोरुदुतत्वात् अनिशं हकाररहितं शशाङ्सदनम् 
WE: सकारः सदमे स्थाने यस्य। waa हकारस्य सथाने सकारः तदधो 

दष्त्वर्थायातः। उक्तञ्च - 
मैरवोयसुदिताऽकुलपूम देशिकौयदि भवेत् gegen | yes 

सेव शोघफलदा भुवि विव्यत्युच्यते पश्जनेष्वतिगोप्या ॥ इति 
अनेनास्य aad विदयात्वमप्युक्तम् । यत् पिङ्लामते- 

शक्तयाद्या तु भवैद् विदा शिवायो मन्त उच्यते | 

दोक्ताभिषेकपूजा तु प्राणिनां सुक्तिसुक्तिदा ॥ इति । 

अन्यदपि बोजत्रयसामान्यविशेषणमाह पञ्चाणद्रुपलक्तितमित्यधं; । अनेन 
WAY मन्त्रस्य माटकान्तरितत्रेन जप उक्तः । यदादः 

मन्त्रराजममु समस्तजगदिमोहनकारणं 

माढकान्तरितं जपेदनुलोमतोऽपि विलोमतः ॥ इति । 
अथवा अनेन विशेषणेन च eed aed इत्यादि सकलो" सकलो” 
इत्यादि अ्रहसीः Bea: इत्यायन्तमाढकान्यासोऽपि सूचितः । TASTE: 

क्रमेण षट् चक्रवर्णान् तदलेषु प्रविन्यसेत् | 
चक्रदयक्रमेरैव देवोरुदां्च मन्तवित् ॥ इति । 

अन्यत्रापि मूलाधारकथनप्रस्तावे 

चतुष्वेनपतेषु देवोनिरुदान् जलेन्द्रागनिवायून् न्यसेत् केवलान् वा । 
सबिन्दूनमन्दप्रभावान् प्रसिद्धान् । इति । 

श्रवा पञ्चाश्च्छन्देन सामोप्यसम्बन्ेन AANA एकपञश्चाशदुग्रहणे 

तैरुपलक्तितमित्यनेन बोजतयस्यापि दोपिन्युदारः सचितः । तत्र प्रथमबोज- 
दोपिनो तु व्यज्ञनखरैः wad: सप्तदशवर्णनसिका | दितीयवोजदोपिनी तु 
gerade पञ्चविंश्त्यक्तरा । ठतोयबोजदोपिनो पूषव्यैवब्रवाक्षरा। एवभेक- 
पच्चाशदर्णासिका | ततर हितीयटतोययोः चकारस्य सत्वात् तस्य चैकमेव TAA 
Way | माटकायां एयगुपदेश्त्। यद्ययं व्यच्ननदयालरैव स्यात् तदा 
्षवदस्यापि षथगुपदेणो न स्यात्। तयोरेव बिन्दुदयमस्ति तदपि न 

धग् गणितम् । तादृशस्यैव पञ्चदशसखरत्वात्। प्रणवैऽपि विन्दुः प्रणवान्तगेत 



१० शारटातिलकम् | 

अन्तःस्मितोल्ञसितमिन्दुकलावतंस- 

मिन्दौवरोदरसहोदरनेवशोभि | 

एवैति न एथग्गणित इति सन्मैमनवद्यम् । अयञ्च दोपिन्युद्वारो garcia 
सूचितः। मया तु मैरवोपटले स्फुटोकरिष्ते । 

अधवा बालामन््ोदारो ग्रखक्लतोऽभिप्रेत इति । यतो मैरव्यादोनामपि स एव 
मूलभरूतः। यदाइः वालासुक्ता- 

विद्या भूलोत्पत्तिरेषा मयोक्ता न्न।तव्येयं देशिकौः सिदिकामैः । इति । 

तयथा । वाचामधोशमिति वामवम् । अन्तर्मध्यं मध्यस्म्। क्रमात् कश्च रख 
aaah तेन ईकारः | रेण पूव्यैवल्लस्य ग्रहणम्। निरिति बिन्दुः । एवं मध्यमं 
बोजम्। MTT: सकारः सत् ओकारः । अकारो ATT yaad तेन faa: | 

“नेञ च शून्यं Ta तथा खरे केवले कथिते इत्युक्ञेः। सच्छब्देन कथमोकार- 
ग्रहणमिति चेदुच्यते । ॐकारस्य तावत् “ॐ aquiefa fre ब्रह्मणस्िविधः 
समृतः” इत्युभयो; ब्रह्मवाचकत्वात् “aia निगद्यते” इत्युक्ते घ॒ सच्छष्द्- 
वाचकता । सोऽत्राङ्लतपररूप कवल एव विवक्तितः। स च सामोप्यसम्बन्धेन 

अग्रिमस्य लक्तकः। यदा ^“तस्यैवौकारयोगेन स्यादौकाराक्तरं तथा” इति 
आचारययोज्ञेः ओकार एव खजन्यस्य ओकारस्य लक्तकः । यदा शणो रूपमस्मिन् 
इति मत्वर्धीयोऽच् तेन NAR: तेन सः UNA गमनगोलः शणो दंसः तेन वा 
सः। अशब्देन पिण्डन्यायात् अकारः । यथा “a वामहक् पवनगुणान्वितः 

करः” इत्यत्र करशब्देन ककारः । यथा “हरिहयषष्टवत् aay” इत्यत्र वनशब्देन 

वकारः । सच्छब्देन MAT एव । तस्य पूर्वेन सह सन्धौ ओकारः । अनाभ्यां 
faa; | नलु प्रणवस्य सबिन्दुकल्वात् बालान्त्यवोज ग्रन्थकारो विसग॑माचं वच्यति | 

waa विन्दुविसगौवुच्ुताविति विरोध इति चन्र । बालाया मन्तरभेदेषु कचिद् 

बिन्दुः कचिद् faut: कचिडिन्दुविसर्गावप्युदुतौ | तदपि सूचयितुमवरेटण उदारः 
क्रत; । यदाइः सनतूकुमारे- 

अष्टमस्य ठतोयन्तु चतुर्हशसमन्वितम् | 

दण्डकुण्डलभेतदि सारस्रतमुदाहतम् ॥ इति । 

अन्यत्र तु--दन्तान्तेन युतं तु दण्डिसकलं सम्मोहनाख्यं कुलम् । इति । 

अन्यत् पूव्यैवदिति daa) एतच्च व्याख्यानदयं गुरुवचननियन्ितेन मया 

तमिति चन्तव्यं देशिकेन्देः ॥ १॥ 
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इतुस्विलोकविभवस्य नवेन्दु मीले 
THY दिशतु मङ्गलमादराद् वः ॥२ 

संसारसिनोस्तरणेकद्तून् 
दधे गुरुन् मिं शिबखरूपान् | 
रजांसि येषां पदप्रङ्जानां 

तीर्थाभिषेकथरियमावहन्ति ॥३ 
यदुपदितस्य शिवस्य रृष्टिकर्तुलं॑तामुपस्तौति अन्तरिति। नवेन्दु 

मौलेरन्तःपुरं वो मङ्गलमादराद fenfafa योजना । अन्रापि वो मङ्गलं 
दिशतु इत्यनेन शिष्यक्तपा afar यद्यपि त्वतः भैवदशेने 

न शिषिन विना शक्तिनं शक्तिरहितः शिवः | 

न तच््वतस्तयोर्भेदश्न्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥ 

इति शक्ति-शिवयोरेक्यभेव तथापि दितीयेन विना रुष्यतुपपत्तेः लोलाग्होतं 

रूपं स््रोसखरूपं awd) एतेन agaefe: सूचिता । तस्या जगतकारण- 
तामाह चिलोकविभवस्य aft! चराचरात्कत्वेन विस्तारो विभवः । 

कोशं अन्तःस्मितोघ्सितं कस्पितमिदं जगद् विलसतीति हास्यकारणम् । ईश्वरे 
साभिलाषतया वा हासः। एतेनास्या ईश्वरक्लोभकता सूचिता। किच्च 

“यत्रानुकूल्यं दम्पत्योस्तरिव्गस्तत्र॒ वैते इति स्मृतेः दम्मत्यानुकूल्यतो 
विचितरजगव्रिश्राणं सूचितम् । पुनः aleq इन्दुकलावतंसम् । श्रवावतं- 
MRA सुकुटाभरणसुच्यते। तथा नामलिङ्गानुशसने--“पुंस्ुत्तंसावतंसौ हौ 
करणपूरेऽपि शेखरे” इति। ga: कौदक् । इन्दौवरोदरसष्टोदरनेरशेोमि | 
एतेन सन्धातिशयि desi वर्णितम् । यदा नवेन्दुमौलेरित्यनेन भुवनेशोमन्त 
उक्तः । विशेषरीस्तदुद्ारः। त्रिलोकविभवस्य हतुः शिवस्तेन हकारः । 
अन्तः स्मितं प्रकाशो यस्यासावन्तःस्मितोऽग्निः रेफः तेनोल्लसितं युतम् । 

इन्दुकलावतंसमिति बिन्दुः। इन्दोवरोदरसहोदरे नेत्रे यस्याः सा watt: 

तेन दोघं fare यदा इन्दौवरोदरस्य सहोदरं सुहृत् aad चन्द्ररूपं तच्च 
वाममिति eta रकारः तेन शोभि gaa णवं मिलित्वा सुवनेशोबोजम् ॥ २ ॥ 

थस्य देवे परा भक्तिय॑घा दैवे तधा गुरौ । 
तस्यैत कथिता द्धः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 



१९ शारदातिलकम् | 

सारं बच्यामि तन्वाणां शारदातिलकं शुभम् | 

UAHA OT: प्रथमकारणम् ॥४ 

इत्यागमात् परदेवताभक्तिवद् गुरुभक्तेरपि विद्याप्राप्तावन्तरङ्गसाधनल्वावगमात् 

परदेवतायाः स्मरणानन्तरं गुरुनमस्कारमाह संसारेति । शिवसखभावान् गुरून् 

afa दधे इत्यन्वयः । शिवखभावान् शिवसरूपानित्यथः । एतेन गुरुध्यानं 

तन्त्ेवतारूपतया कत्तव्यमिल्युक्तं भवति । तदुक्तम् - 

Ue न म्य बुध्येत यदि बुध्येत तस्य तु । 

कदापि च भवेत् सिद्िनं मन्ैदवपूजनेः ॥ इति । 
्रन्धन्रापि- तस्मादेवं विदित्वा तु ae देवच नान्यथा । 

त्रिकालप्रणिपातेन ध्यानयोगेन संयजेत् ॥ इति । 

श्रन्धतरापि-ललाटे नयनं चन्द्रौ कलामपि च दो्हयम् | 
अन्तनिधाय वच्छामि गुरु्मच्य' asad ॥ इति । 

सूर्भिं दधे इत्यनेन गुरुध्यानं मूषैनि कर्तव्यमित्यत भवति । तदुक्ञम्- 
प्रातः शिरसि शक्तोऽने facia दिभुजं gaa! 

प्रसन्नवदनं शान्तं स्मरेत्तन्नामपून्यैकम्॥ इति । 
अन्यतरापि--ग्रोमदुगुरुपदाम्भोजं Wea सदास्थितम् । 

यः स्मरेत् साखिकभावेः सोऽचिरात् खेचरो भवेत् ॥ इति । 
गुरूनिति बडवचनं पूजाः गुरु-परमगुरु-परापरगुरु-परभेटिगुब्धैपे्या वा । 
तथाच ग्रन्यक्षद् गुरूपङ्क्रिः। “ala वसुमन्तं ओोसोमानन्दमुत्पलाचार्य्यान्" 
इति । “लच्मणमभिनवगुस्त' ae ओोक्षेमराजच्च" इति afer | कोशान् 

संसारसिन्धोस्तरणेकडेतून् । अनेन विना गुरूपदेशं संसारतरणमशक्यमित्यप्युक्म् | 
तथाच श्रुतिः-“्राचावान् पुरुषो वैद” “स गुरुमेवाभिगच्छेत्” इति । 

आगमञ्च-अन्नानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चन्षुरुन्मो लितं येन तस्मै योगुरुषे नमः ॥ इति । 

गुरुप्रणममाहातयमाह रजांसोति। एतेन पादोपसंग्रहणपूव्यैकां गुरुनमस्कारः 

कर्त्तव्य इयु्तं भवति ॥२॥ 

fora सिद्सम्बन्धं खोतुं रोता प्रवर्तते | 
शास्ताटौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ 

इत्युक्तेः शिष्यवुधयनुक्रुलनाथे ग्रन्यमाहाव्म प्रकाशयन् योटयप्रत्तिनिमित्तभूतान् 
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शब्दाधैरुषिमुनिभिण्छन्दोभिर्देवतेः सह | 
विधिश्च यन्वमन्वाणां तन्ेऽस्मिन्नभिघोयते ॥ ५ 

विषय-प्रयोजन-सम्बन्धाधिकारिणो दशयति सारमित्यादिश्नोकदयेन। तन्त्राणां 

सारं Re संग्रहरूपञ्च इत्यनेनास्योपादेयताऽतिसंच्िप्तता चोक्ता । ततर तन्वाणा- 

मिति वेष्णव-रैव-शाक्त-गाण्पत्य-सोराणां यतः सारं अतएव शभम् WR 
संक्तेपेऽप्याकादङ्धित सकलाधप्रतिपादकत्वभेव uaa । धम्प्रर्थकाभेत्यादि वच्यति | 
तदुपयिको नामनिर्देशः शरदातिलकमिति। शोत इति शारं स्थलं ant 
तद्ददातीति शरदा । wae ब्रह्मविव्याधिरूढ़ा सती दयति खण्डय 

तोति वा शरदा चिच्छक्तिः। यदा शरः wad तस्य भावः शरं खातन्त 
तददातोति अनादययविद्यां परिषद जोवभावनिरासेन परमैश्वप्रदायिका । तदुक्त 
मौ तमेन तन्तव्याकरणे -- 

शारः स्वतन्त्रं हृदयं स्फुरत्ता परमेशिता | 

शरचेत्युदिताः शब्दाः पयायाः खाथंवाचकाः ॥ इति । 
तस्यास्तिलिको भूषणम् | अनेनोतकष्टता दर्शिता । तच्रापि भूषणान्तरं न भवति 

किन्तु तिलकरूपः । तेन यथा सुखे वत्त॑मानस्तिलकः सव्यैतः प्रथमं दृश्यो भवति 

तददयमपोत्यभिप्रायः । प्रथमं कारणं मुख्यकारणम् । यथा चास्य मुख्यत्व तथा 

ग्रन्यसङ्तिकथनप्रस्तावेऽस्म्ाभिः पू्यैभेव प्रपञ्चितम् । शब्दार्थरुष्चादि विषयः। 
qaqa: फलम्। अनयोः प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावः सम्बन्धः। तदर्थ 
चाधिकारो | अस्य शास्तस्य च व्युत्पाद्य व्युत्याद कभावः सम्बन्धः । शास्तरविषयस्य 
फलस्य च साध्यसाधनभावः सम्बन्धः । इत्यान्योऽपि यथायथसृहनोयः । सैति 

विभिः सम्बध्यते। मुनिभिः तपोयोगवनज्ेन मन्तप्रथमन्नाठभिः; प्रथमाराधकैः । 
तदुक्तं गौतभमेन-- 

मष्वरसुखाजन्नात्वा गुरुयंस्तपसा मनुम् | 
संसाधयति werent gat स ऋषिरोरितः ॥ इति । 

तथाऽन्यत- येन यदटषिख ee fate: प्राप्ता च येन वै । 
aay तस्य तत् प्रो्तषरभावस्तदाषेकम् ॥ इति । 

छन्द्रःगब्टव्युत्पत्तिरक्ताऽन्यन्न — 

कादनच्छन्द ules वाससो दव चाक्षतैः | 
आमना च्छादितो देवै्म॑त्योभीं तेसु वे प॒रा । 



१४ शारदातिलकम् | 

आदित्यै वसुभो Tea च्छन्दांसि तानि वै ॥ ईति । 
तथाऽन्यव्रापि- खल्युभोतैः पुरा देवैरात्नस्डादनाय च | 

छन्दांसि संसमृतानोह छादितास्तैस्ततोऽमराः | 
छादनाच्छन्द उदिष्टं सव्वं छन्दोभिराठतम्॥ इति । 

तत्तु गायत्रयादि प्रसिद्धम् । दैवतं तत्तन्मन्तोदिष्टम् । यदाडइः-- ` 
यस्य यस्य च मन्वस्य ses या तु Saar! 

तदाकारं भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यते ॥ इति । 

दैवतैरिति विनियोगस्याप्युपलक्षणम् । तत्खरूपसुक्तमन्यत- 
पुराकल्पे AAA मन्ाः TAMIA च | 

waa चेदं कत्॑व्यं विनियोगः स उच्यते ॥ इति । 
अन्धवापि--धञ्चाधंकाममोकषेषु शस््मार्गेण योजनम् । 

सिदमन्स्य सम्प्रोक्तो विनियोगो विचक्र, ॥ इति । 
तज॒न्नानाभावे दोष उक्तोऽन्यत- 

दोन्धल्यं याति aaa विनियोगमजानतः ॥ इति । 

छन्द-ऋषि-देवतान्नानं मन्तसाफल्या्थमवश्यमपेक्तितम्। तदुक्त" छन्दोगानां 
मा्ध॑यत्राह्मण — 

यो हइ वा अ्रविदिताषेयच्छन्दोदैवतव्राह्मणेन मन्तरेण याजयति वाध्यापयति 
वा are वंति ad वा पद्यति प्र वा मोयते पापोयान् भवति यातयामान्धस्य 
छन्दांसि भवन्ति अथ यो मन्ते मन्ते वेद सन्बमायुरेति श्रेयान् भवति अयातयामा- 
न्यस्य छन्दांसि भवन्ति तस्मादेतानि मन्ते मन्त्रे विद्याहषीणां dart भवति 
dart भवति ब्रह्मणः स्वगे लोके महोयते aca जायते पुनरिति । ` 

काल्यायनोऽपि-एतान्यविदित्वा योऽघोतेऽनुत्रूते जपति जुहोति यजत 

याजयति वा तस्य ब्रह्मवोय्यै यातयामं भवति अनुविन्नायैतानि asda ater 
amt यो यथा्थ॑वित् तस्य वोधवत्तमं भवति जपित्वा garer फलं प्राप्नोतोति | 

“यश्च जानाति ca आष छन्द दैवतम् ।” इत्यादिना आगभेऽपि । 

यान्नवल्कयोऽपि--अष छन्द च दैवत्यं विनियोगस्तधैव च । 
वेदितव्यं प्रयज्ञेन ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 

अविदित्वा तु यः कुबायजनाध्ययनं जपम् । 

waaay यत् किञ्चित् तस्य चाल्प फलं भवेत् ॥ इति । 

विधिरिति न्धास-जप-पूजा-होम-तपंणाभिषेकसम्परातपातादिः | चकारः शब्द् - 



प्रथमः पटलः | १५ 

निर्गुणः सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः । 
निर्गुणः प्रकरतेरन्यः सगुणः सकलः स्मृतः ॥ € 

खष्चादेः प्रधानाप्रधानस्य समुच्चये। मन्तयन्ताणमि्येकपदोपादानेऽपि सुन्यादोनां 

यथायोगं सम्बन्धः । तत्र मुनिच्छन्दसो होमत्पणे च aa val देवतादोनि 
अन्यान्युभयवापि । सम्प्रातपातसु यन्ते तदुपलत्तितेषु प्रतिक्रतिङ्ग्शिलाप्रतिमा- 

गुलिकातेलष्टतादिषु सम्बध्यते। एतानि देवतोपासकस्य स्थृलरूपतयोक्ञानि । 

येषां स॒च्छरूपं यथा । यदाइः- 

स्वात्मैव देवता प्रोक्ता मनोन्ना विश्वविग्रहा । 
May देवताबत्वात् AAA टेहकल्मना ॥ 

जपस्तन्मयतारूपभावनं सम्यगोरितम् | 

पूजा तु चच्लत्वेऽपि तन्मयत्वाप्रमत्तता ॥ 

होमो विश्वविकल्पानामातन्यस्तमयो मतः | 

एषामन्धोन्धसन्मेलभावनं Tat स्मृतम् ॥ 
अभिषेकसत fren स्यादात्मैव सखायो महान् । 
प्रयोगाः स्युरूपापीनां हेतोः खासविमर्भनम् ॥ 
सन्ध्यासु भजनं तासामादिमध्यान्तवजंनम् | 
मोहाक्नानादिदुःखानामात्मन्यस्तमयो टृटम् ॥ इति ॥४।५॥ 

षटि वक्षुसुपोद्घातमाह निरु इति। सनातनो नित्यः शिवो निर्गुणः 
सगुण न्नेयः। aaa खरूपमाह निरिति । प्रक्षतेरन्यः ततृसम्बन्धशून्यः | 

षष्ठया एवात्र प्राधान्येनोदेश्यत्ात्। तेन सक्छ इत्यथे; । अतणएवान्यशब्दा्था- 
भावात् न पञ्चमोयम्। तथा सत्यनुवादे पयवसानं स्यात्। यदुजञ प्रयोगसारे-- 

नित्यः सव्यैगतः GR: सदानन्दो निरामयः | 

विकाररहितः rat शिवो ज्ञेयः सनातनः ॥ इति । 
नारायणोयेऽपि-निष्ियं निर्गुणं शन्तमानन्दमजमव्ययम् | 

अजरामरमव्यक्तमन्नेयमचलं ध्रुवम् ॥ 
ज्ञानाककं परं ब्रह्म खसंवेद्यं हृदि सितम् । 

सत्य qa: परं नित्यं निन्धलं निष्कलं स्मृतम् ॥ इति । 

दितीयस्य सखरूपमाह स इति। सगुणः सकलः कला प्रक्षतिः तत्सहितः । 
सांख्यमते स्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधाना परपय्यीया wala: | अतएव सगुण 



१६ शारदातिलकम् | 

सचचिदानन्दविभवात् सकलात् परमेश्वरात् | 

आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद् बिन्दुसमुद्भवः ॥ ऽ 

इत्युक्तिः । बेदान्तनये तु afte fran शक्ति; । sag नारायणोय- 
प्रयोगसार्योः- 

तच्छक्तिभूतः warm भिन्नो ब्रह्मादिमूत्तिभिः | 
कत्ता भोक्ता च dea सकलः स जगन्मयः । इति ॥६॥ 

खष्टिमाद सदिति । तस्याविद्याशवलितत्वेन जडत्वे कथं ृषटिकर््तुत्म् 
इति wet वारयति सचिदानन्दविभवादिति । अनेनाविदोपदहितत्वेऽपि तस्य 

न खरूपद्ानिरित्यथं;। सकल च्छक्तिरासोदिति योजना । शक्तिसहितादेव 

घनः शक्तिः कथमासोदिति चेत् सत्यम् । या अनादिरूपा चेतन्याध्यासेन महाप्रलये 

aan खिता तस्या गुणवेषभ्यानुगुणतया साल्िक-राजस-तामसखणव्यप्रपञ्चकाय- 

साधने उच्छनावखात्वमेव उपचारादुत्पत्तिः। इयच्च सदुत्पर्तिवादिसांख्यमत- 

wher ग्रन्यकारस्योक्तिरिति ज्ञेयम् । तदुक्त प्रयोगसारे- 

तस्माद् विनिगंता नित्या aaa विश्वसम्भवा । इति । 

वायवोयसंहितायामपि-- 
शिषैच्छया परा शक्तिः शिवतच््वेकतां गता | 
ततः परिरमुरत्यादौ सगे da तिलादिव ॥ इति । 

पच्चरात्रेऽपि-एवमालोक्य सर्गादौ सचिदानन्द रूपिणम् | 
समस्ततत््वसद्धाम-स्ुर्तपधिष्ठानरूपिणोम् | 
व्यक्तां करोति नित्यां at waft परमः पुमान् ॥ इति । 

तस्या एव नादविन्दू खष्टुपयोगावस्यारूपो । तदुक्त प्रयोगसारे- 
नादासना प्रबुद्धा सा निरामयपदोच्युखौ । 
शिवोन्ुखो यदा शक्तिः पुंरूपा सा तदा स्मृता ॥ 
सैव सर्गक्मा तेन । इति । 

आचयासु-सा तत्संज्ञा चिन्तज्योतिषः सत्निधेस्तदा | 

विचिकौष्नोभूता कचिदभ्येति बिन्दुताम् ॥ इति । 
अन्यत्रापि-अभिव्यक्ता परा शक्तिरविनाभावलक्तणा | 

अखण्डपरचिच्छृतिव्याा चिदरूपिणो विभुः ॥ 



प्रथमः पटलः । १७ 

परशक्तिमयः Urata विधाऽसौ भिद्यते पुनः 
बिन्दर्नादो बौजमिति तस्य भेदाः समीरिताः ॥ ८ 
fare: शिवात्मक बीजं शक्तिर्नादस्तयोर्मिः | 
समवायः समाघ्यातः सर्व्वागमविशारदैः ॥ ९ 
Tet बिन्दोसतो नादाजज्येष्ठा बीजादजायत | 
तामा ताभ्यः समुत्पन्ना शद्रब्रह्मरमाधिपाः॥ १० 

समस्ततश्चभावैन विवत्तच्छासमन्विता | 

प्रयाति बिन्दुभावच्च क्रियाप्राधान्यलक्तणम् ॥ इति । 

VAT वच्छमाणगेवतच्ेषु॒शदानां पञ्चानामेव ग्रहणम् । अतर यद्यप्यन्येग्रन्य- 

afs नौदावस्था नोक्ता तथापि aaa तारस्य सप्तामकतवं॑सूचयितुभेतदुक्तिः 

ज्ञता । कालं प्रसुवद्विराचारययै; सूचितैव नादावस्था । यदाहइः-“रवासन्यधो 
are” इति। भुवनेशेसतुतावप्याचाथाः “नमस्ते waa तत्वाभिधाने" 

द्रति ॥ ७ ॥ 

इच्छाशत्तया [सत्त्वा ]दिरूपतया बिन्दोखेविष्यमाह परेति । साक्लात् परशक्तिमयः 

अतः पञ्चात्तदवस्थातममकत्वभेवोक्तम् | अथवा पर; शिवः awa: शक्तिमयः 

एवसुभयातमकः। “बिन्दुः शिवामकः” इति वच्यमाणत्वात्। रसौ तिधा 

भिद्यते । एतौ नादविन्दू प्रथमोक्षनादविन्दुभ्यामन्यौ त्काथरूपौ ज्ञेयौ । तदु 
“a निन्दुर्भवति तिधा” इति ॥ ८ ॥ 

विन्दादे्भेदत्यस्य परम्पराखरूपमाद बिन्दुरिति । धम्मिंणावुक्ता तत्सम्बन्धो 
वाच्य इत्यभिप्रायेण व्युतुक्रमः णक्तयुत्पच्यनुरोधात् Fela तथाक्रमः। समवायः 

सम्बन्धः च्तोभ्यक्तोभकरूपः feta! wat प्रमाणमाह स्धागम- 

विशरदैरिति ॥ ९ ॥ 
Gea, ततस्तस्मादु बिन्दो रौद्रौ यतस्तस्य शिविमयत्वम् अतोऽन्वर्थतापि | 

नादात् ज्येष्ठा इति मध्योच्वारितत्े तच्छेनान्वर्धलव Faq । बोजाद् वामा अ्रजायतेति 

सम्बन्ध; । तस्य शक्तिमयत्वादन्व्थत्वम् | तदु प्रयोगसारे- 

विन्दुः शिवामकस्तत्र asi शक्तयातकं स्मृतम् | 
तयोर्यौगे भवैन्रादस्तेभ्यो जातास्िशक्तयः ॥ 



शद शा रदातिलकम् | 

संज्नानेच्छाक्रियात्मानो वङ्कन्दुकंखरूपिणः | 
भियमानात् पराद् विन्दोरव्यक्तात्मा TASHA ॥ ११ 

रौद्रो बिन्दोः TARA ज्येष्ठा नादादजायत | 

वामा बोजादभूच्छक्तिस्ताभ्यो देवास्वयोऽभवन् ॥ इति ॥१०॥ 

dara इति | संज्ञानं इच्छाक्रिये तदात्मानः तेन रुद्रब्रह्मरमाधिपाः क्रमेण दच्छा- 

शक्ति-क्रियाशक्ति-ज्नानशक्तिखरूपा; । कचित् ते ज्ञानेच्छेति पाटः सः असाम्प्रदायिक 

एव । एते वङ्कोन्दकंसखरूपिणो सद्रब्रह्मरमाधिपाः शब्द च्यन्तगंताः निरोधिकाइन्दु- 
बिन्दुरूपाः शक्तोरेवावस्थाविशेषा ज्ञेयाः । eae त्वं शक्तित उत्पन्र- 

aq! वच्यति च-“इच्छान्नानक्रियात्माऽसो” इति । {डष्वरप्रत्यभिन्नायामपरिर 
यत इच्छन्ति TAA AA वा खेच्छया क्रियाः | 
अनन्तरं हि तत्कायन्नानदशनशक्तिता ॥ 
ज्नानशक्तिस्तदथें हि योऽसौ स्थलः समुद्यमः | 
सा क्रियाशक्तिरुदिता ततः सन्वं' जगत् परम् ॥ इति । 

यतः पुनस्तेषां वच्यम!ण्त्वात् ततो रुद्रसमुद्धवस्ततो विष्णुस्ततो ब्रह्मा इति । 

अन्यथा पूव्वीपरविरोधोऽपि स्यात् । यतो ग्रन्यक्तत् तस्यां सूयेन्दुपावकान् “प्रणवस्य 

fafuauftfa” वच्छति। at प्रणवांशा अकारोकारमकारा ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रामकाः | “अरकाराद् ब्रह्मणोत्पन्नः” इत्यादेवच्यमाणत्वात् । आगमान्तरे च-- 

ब्रह्मविष्णोग्वरास्तत्तन््मण्डलेषु व्यवस्थिताः । इति । 
तेन तन्न सूयरूपः अकारो ब्रह्मा Aa च सूथ्थरूपो विष्णुरिति । अतो वच्यमाण- 

क्रमोऽधंखुष्यतुसारेणनुसन्धेयः । Tay वच्यति- 

शब्दार्थभाविभुवनं खजतीन्दुरूपा या तदुविभर्तिं पुनरकंतनुः QTM | 

astifaat दरति तत् सकलं युगान्ते तां शरदां मनसि जातु न विस्मरामि ॥ 

इति। गोरक्तसंहितायामपि- 

इच्छा क्रिया तथा ज्ञानं गौरो ब्राह्मी तु वैष्णवी । 

त्रिधा शक्ति; स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ 

श्राचाय्या भ्रपि-आयैस्िभेरै स्तपनान्तिरकेयेत्। इति- 
शब्ट्ब्रह्मणए उत्यत्तिमाह भिद्यमानादिति। पराद् विन्दोरित्यनेन शक्त्यवसथा- 

रूपो यः प्रथमो चजिन्दुस्तस्मादव्यक्तात्मा वर्णदिविशेषरहितोऽखण्डो नादमात्र 

उत्पन्नः ॥ ११॥ 



प्रधमः पटलः | १८ 

शब्दब्रह्मेति तं प्राहः सर्व्वागमविशारदाः | 

शब्दब्रह्मेति शब्दाय शब्दमित्यपरे जगुः ॥ १२ 
न fe तेषां तयोः सिद्धिजंडत्वादुभयोरपि | 
चेतन्य' सर्व्वभूतानां शब्दब्रह्मेति मे मतिः ॥ 22 

तत्स्वरूपमाह शब्देति। सव्यीगमविशारदाः सब्धैखुत्य्थविदः। aga 
माचार्ेः- 

स रवः खुतिसम्पत्रैः शब्दब्रह्मेति कथ्यते। इति । 

खष्टुयन्युखपरमशिविप्रथमोल्लासमातरम् अखण्डोऽव्यक्तो नादविन्दुमय एव व्यापको 
ब्रह्मालकः शब्दः TARA | उक्तञ्च -- 

क्रियाशतिप्रधानायाः शब्दः शब्दार्थकारणम् | 
प्रकतेर्विन्दुरूपि्याः शब्दब्रह्माऽभवत् परम् ॥ 

अधान्सरस्फोटवादिमतं जातिव्यक्तिसफोटातकं वा बाद्यस्फोटमतच्च दूषयितुसुप 
क्रमते शब्देति । एकै आचार्यः शब्दार्थमान्तरस्पोटं शब्दन्रहमेत्याइः | यथाहि- 
“निरंश एवाभिन्नो नित्यो बोधसखभावः शब्दा्धंमय श्रान्तरः स्फोटः” इति। aut 

वैयाकरण्णः पव्यपूत्धैवर्णच्चारण्णभिव्यततं तत्ततूपदसंस्कारसदहायचरमपदग्रहणोषटदधं 
वाक्छस्परोटलक्तणं शव्दमखण्डे का्प्रकाशवां शब्दब्रह्मेति वदन्ति | यदाह “एक एव 

नित्यो वाक्याभिव्यज्गयोऽखण्डो व्यक्तिस्फोटो जातिस्फोटो वा बहोरूपः” इति ॥१२॥ 
तदुभयमतं दूषयन् सखमतमाह नहोति। तषां वादिनां मते तयोः शब्द- 

शब्दार्थयोः सिद्दिः शब्दब्रह्मतल्सिदिने। उभयोस्तयोजंडत्वात्। यदि शब्दार्थः 
Wl वा शब्दब्रह्म त्युच्यते तद् ब्रह्मपद वाच्यत्वं नोपपद्यते । यतः सच्विदानन्दरूपो 

ब्रह्मपदार्थः। तौ च जड़ो । AAT 
अनादिनिधनं ब्रह्म Waa यदक्तरम् | 

विवत्ततेऽ्थभाषेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ इति । 
अन्ज्रापि-शब्दव्रह्मेति शब्दावगम्यमथे विदुवुधाः | 

खतोऽर्थानववोधत्वात् प्रोक्तो नैतादृशो रवः ॥ 
स तु सव्यैत संस्यूतो जाते भूताकरे पुनः । 

आविर्भवति देहेषु प्राणिनाम्थंविस्तुतः ॥ इति । 
तेन सव्धागमविशारदा इत्यनेन सहैकवाक्यतेवास्य | तदिन्दुरूपरवस्येव ae 
शरोरष्वाविभूंतत्वेन वच्माण्तवात् । यदुक्त प्रयोगसारे-- 



Re शारदातिलकम् | 

तत् प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देहमधागम् । 
वर्णात्मनाऽविर्भवति गदयपद्यादिमेदतः ॥ १४ 
अथ विन्दुात्मनः शम्भोः कालवबन्धोः कलात्मनः | 
अजायत जगत्साक्तौ सव्वैव्यापी सदाशिवः ॥ १५ 
सदाशिवाद् HIT सतो रुद्रसमुद्धवः। 

ततो विष्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेवं WAT ॥ १६ 

सोऽन्तरात्मा तदा Sat नादात्मा नदते खयम् | 
यथासंस्थानभेदेन स BAN वतां गतः । 
वायुना प्रेथमाणोऽसौ पिण्डाद् व्यक्ति' प्रयास्यति ॥ इति । 

केचित्तु शब्दब्रह्मेति wear शब्दभेवाइरिति योजनां लत्वा ware 

विशारदा इत्येकः wa: अपरे बिन्दुरिति दितोयः तयोदूषणमित्याहः । wal 
जडत्वादिति हतुः प्रथमपन्ते न सम्भवति अआचायथमतविरोधश्वापव्येत । तेन 
सत्वीगमविशारदा इत्ययभेवपक्तो ग्रन्यकलदभिमत इति ॥ १२॥ 

एवं परां तां शब्टरष्टिसुक्ता सामान्यतः समापयति तत् प्राप्येति । प्राणिनां 
देहमध्यगं कुण्डलीरूपं कुणडलिनोखरूपं तचैतन्धं ग यपद्यादिभेदतो वर्णना 
आविभेवतीति सम्बन्धः । विं mat) प्राप्य करडादिकरणानोति शेषः । अतएव 
वच्छमाणा खष्टिः कुण्डलिनोत इति ज्ञेयम् ॥ १४ ॥ 

एवं प्राधान्य दयोतनाय प्रथमोदष्टां परां तां शब्दरूिमुक्ता पश्यन्त्यादनां 

शरोरद्ष्िव्यतिरेकेण aa तां वक्तमर्थृष्टिमारभते अथेति । कला 
माया तदात्मनः तत उत्यन्रत्वात्। बिन्दुरपि त्यैवावस्थान्तरम्। तदान 
इत्युभयत्र काये कारणोपचारात् तदुक्तम्- 

सव्यैज्नादिगुणोपैतामभिन्रामाकनः सदा । इति । 

यदा कला निहठच्यादया श्रधिष्ठाढसदाशिवादोनां प्रातिलोमभ्येनोत्पादिकाः 

तदात्मनः । कालबन्धोरिति। अनादयनन्ते काले खुष्टिरूपकालसहायाव्रादातमन 

इत्यरथः | Wall: परमशिवात् खष्टिख्ितिध्वंसनिग्रहानुग्रहकाथपञ्चककत्त अतएव 

TATRA STS STATA सदाशिवो जातः । अथच कालवन्धोः अतएव 

कालातमन इति ₹हतु-हेतुमद्ावेन योजना । 

“सा तु कालात्मना सम्यक् मयेव न्नायते सदा” इति areata: | 



प्रथमः पटलः | २१ 

aaa विशेषणदयेन nad: कालस्य च महाप्रलयथेऽप्यवस्थानसुक्तम् | अतएव 

श्रनयोरापेक्तकनित्यता। खतो नित्यत्वं पुरुषस्यैव । सव्यैविनाशस्य पुरुषावधित्वा- 

दन्यथाऽनवस्थानादित्यादियुक्तिः द्रष्टव्या अथ च कालवन्धोरिति बन्धुशब्देन 

कालस्य निमित्तत्वं सूचितम् । यदादः 

लवादिप्रलयान्तोऽयं तमःशक्तिविजुम्भितः | 
निमित्तभूतः कालोऽयं भावानां जन्मनाश्योः ॥ इति । 

श्रन्य त्रापि- ब्रनादिभगवान् कालो नान्तोऽस्य fast विद्यते । 
भरवयुच्छित्रा स्ततस्त्वेते सगख्ित्यन्तसंयमाः ॥ इति । 

कालबन्धोरित्यनेन अपरो लवादिप्रलयान्तः कालोऽपि सूचितः । तेनेव परकाल- 

ष्योक्तत्वात्। स च-- 

“नलिनोपव्रसंहत्यां सच््मस्चयभिवेधने | 

दले दले तु यः कालः स कालो लवसंज्ञकः ॥ 

aaefe: स्यात् fants.” इत्यादिना 
“तवायुर्मम निश्वासः कालेनैव प्रचोदयते ।” 

इत्यन्तेन ग्रन्यसन्दर्भेणाचार्यये; विषैचितः। अस्माभिस्तु ग्रन्यगौरवभयात् Ata | 

wa त्वेवं व्याचक्षते कालबन्धोः कालान: कञ्च लश्च दति प्रत्याहारेण व्यच्ञनानि 

wea) Wada खरा अपि wea: | तदान इति । अन्ये लन्यथधा 
व्याचक्तते-कख ल आता staat | चतुर्णमात्मनां qaqa इत्युक्तेः । 

कालशब्देनाकंस्तेन मः । यदा कालशब्देन महाकालो मकारस्य TETAS । 
भोमो भोमसेन इतिवत् । तेन मकारः । एवं मिलित्वा कामबोजुदतम् | 
तस्मादिल्युक्त भवति । तस्य जगनबूलत्वात् शम्भोः 

भ्रमन्तं योन्यन्तः स्ुरदरुणवन्ध कङकसुम- 

प्रभं कामं ध्यायेज्नटरशश्त्कोरिश्खिरम् | 

इत्यादिना शरोरे मूलाधारे dase तस्यैवोक्तात्वात् शक्तिरूपत्वा्च 
बिन्ाकन इति । तदुक्तम्- 

विश्वं भूतेन्दरियान्तःकरणमयमिनेन्दगिनिरूपं समस्तं 
वणोत्मैतत् प्रधाने कलनयनमये बोजरूपे क्रमेण | 
नोता तां पुंसि बिन्दासनि तमपि रवामन्यथो कालत्वे 
तं वै श्लौ चिदात्न्धपि नयतु च तां केवले धाम्नि शन्ते ॥ इति । 

अन्ये तु शम्भोः हकारात् कलाऽन्दुरात्मा ईकारः बिन्दुः बिन्दुरेव कालोऽग्निः 



२२ शार दातिलकम् | 

मुलभूतात् ततोऽव्यक्ताट् fasta परवस्तुनः | 

आसीत् किल महत्त्वं गुणान्तःकरणात्मकम् ॥ १७ 

प्रलये सब्यैविनाशएकत्वात् । एवं मायाबोजमुदतम् । तस्मादिल्युक्तम् अस्य 

जगग्भूलबोजभूतत्वं॑प्रसिदमेव । इदञ्च व्याख्यानमाचाश्चचरणसन्मतमिति | 

तदुक्तमाचार्ये;- 
alfaq प्रसोद विवेश कै वयं केन भाविताः | 
किंमूलाः किंक्रिया; सव्धमस्मभ्यं वकलुमरहथ | 
इति पृष्ठः परं ज्योतिरुवाच प्रमिताक्तरम् ॥ 

इत्यस्य प्यस्य व्याख्याने पद्मपादाचार््याख्यातम्-सव्वेश्वर उपादानादिकं 
संग्रहेणोक्तवान् इत्याह -इति पृष्ट इति । प्रकर्षेण मोयते ज्ञायते इति प्रमिता 

प्रकतिः प्रमिनोति जानातोति प्रमितः पुरुषः प्रमिनोति परिच्छिनत्तोति प्रमिवः 
कालः। तेषां प्रमितानां वाचकमक्तरं तद्भिन्नं प्रमिताक्तरम् परा वाक् सतख 

हकार इत्यर्थः । तस्य बोजविन्दुनादरूपेण प्रकलत्यादिवाचकलं द्रष्टव्यम् । एतेन 
इत्युत्तरसुवाचेत्य्थः । संग्रहणोक्घस्याप्रतिपत्तिमालच्य तदेव वि्णोति-- 

यूयमक्तरसम्भूताः ख्टिखित्यन्तहेतवः। इति । 

न क्षरत्यश्रते वैति व्युत्पल्या “saad सम्भवतोह विश्वम्” इत्यादिना । तेषामिति । 
WEE AGRA उक्त एव । तेषाभेवं VARA: अर्ध्ष्टाविल्यर्थः ॥१५।१६॥ 

एवं परक्ततायामर्थष्टौ तच्चरूषटिं वक्तुमारभते मूलेति । ARTA सव्यैरूष्टि- 
मूलरूपादतएव परवसुनः अव्यक्ताद् बिन्द्रूपात्। यदा शब्दब्रह्मणः विक्ततात् 

खृष्टुगग्ुखात् ACA महन्नामपदार्थः ्रासोत् SA: | यस्य ओैवमते afera- 
मिति da किंरूपं सत्व-रजस्तमोगुणात्मकम् मनोवुदगरहड्गरचित्तखरूपम् | 
अन्तःकरणचतुषटयाककता तु तत्कारणत्वेन काय्य" कारणोपचारात् । एवं ओैव- 
सिद्ान्तविदः। तदुक्ञमीग्णनरविन > 

aera सेव प्रतिः शक्तिजश्िता | 
बुदितच्तं भवेदुव्यक्त' साल्िकं गुणमाथिता | 

सैव बुदि्महन्राम तचल सांख्ये निगद्यते ॥ इतिं । 

वामकेश्वरेऽपि- 

अव्यक्ञविग्रहाच्छव्द ब्रह्मणः स्वकारणम् | 

व्यक्तसत्त्वगुणं व्यक्तं बुदितच्लमजायत ॥ इति | 
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अभूत्तस्माददङ्ारस्विविधः weed: | 

वेकारिकादहद्धारादेवा वेकारिका दश ॥ १८ 

दिग्वाताकंप्रेतोऽभ्वर्वङगीन्द्रोषेन्द्रमिवकाः । 
तेजसादिन्द्रियाणयासंस्तन्मावाक्रमयोगतः ॥ १९ 

सांख्यमते तु-सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपं प्रकतिः प्रधानापरप्यायमव्यक्त- 

शब्देनोच्यते । तत् परवसु way | गुणन्युनातिरेकेण विक्लतात्तस्मात् 
ARTA | स कौदृशः । गुणान्तःकरणाता । गुणः शब्दस्यभरूपरसगन्ध- 

तन््ाज्राणि। येषामन्तःकरणचतुषटयस्यापि कारणरूपः। उपचारादुभयामकः | 

तथा तत्खषटिक्रमोऽपि प्रकतेमेहान् महतोऽहङ्ार इति ॥ १७॥ 
अभूदिति । तस्मान्महतस्िविधोऽहद्गरः खष्टिभेदतो जातः। वैकारि- 

कस्तेजसो भूतादिश्चेति। तदुक्तम्- 

अव्यक्तमेव तु WA तन्महत्रामल्षणम् | 

ततोऽहृङ्गरतच्व' स्यात् सत््वादिगुणभेद कम् ॥ 

सोऽहङ़गरस्िभेदः स्यात् waa सच्चादिभेदतः | 

वैकारः सातिको नाम तेजसो राजसः स्मृतः | 
भ्रूतादिस्तामसस्तेऽपि एथक् तच्लान्यवाखजन् ॥ इत्यादि । 

तत्ततकाय्ं' वदन्नेवं तैविष्यमुन्मोलयति वैकारिकादिल्यादिना। शक्ति- 
सामरस्यविक्षतपरमेश्वरादुत्यन्नत्वात् वैकारिकत्वमस्य | तदुत्पन्रत्ादु देवानामपि 

तथात्वम् । सांख्यमतेऽपि गुणोद्रेकविक्ततप्रधानोत्पत्तेस्तादटकत्वम् ॥ १८ ॥ 
aaa दिगित्यादि। ब्र्वीत्यशिनोकुमारौ यद्यप्येती दौ तथापि ae 

चारितवात् सददजातत्वादेकलेनोक्तिः। उपनद्रो विष्णोरेकामूत्तिः । मिचस्तुतोयः 
सवथः aga “मित्रो भातुस्तृतोयकः” इति। को ब्रह्मण एका मूर्तिः । 
चन्द्रोऽपि न्नेयः। एते इन्दरियापिष्ठाटदेवा इति ज्ञेयम् । यदाः-- 

वैकारिका feat ये चन्द्रेणैकादश स्मृताः । 
इन्दरियाणमधिष्ठाढदेवास्तं uftatfaa: ॥ इति । 

तेजसादिति | तेजसाददृडारादिन्दरियाणि कख्मंन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि मन । 

तदुक्तम्-- 

यश्वापरं मनस्तत्च' ससङ्ल्पविकल्पकम् । तैजसादेव सन््ञातम् । इति । 
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भूतादिकादहङ्ारात् पञ्चभूतानि AAT | 

शब्दात् a वियत् wate वायू रूपाद्ुताशनः ॥ २० 
रमादम्भः त्मा गन्ादिति तेषां Taga: | 

स्वच्छं वियन्मरुत् At रक्तोऽग्निर्विंशदं पयः ॥ २१ 
अन्यत्रापि-तेजसतस्तत्र मनो वैकारितो भवन्ति चाक्लाणि | 

भ्रूतादेस्त्मच्राण्येषां यत् सर्गोऽयभेतस्मात् ॥ इति । 
अत्ताणि अक्ताधिष्टाढदेवताः। सांख्यमते वैकारिकाददहङ्गारात् तैजसादद्ार- 
मिलितात् इन्दरियाण्यासत्रिति। ud तेजसाहङ्गारसदहिताद् भूतादैरपि aaa 
त्पत्तिः । तदुक्तम्- 

साक्तिक एकादशकाः प्रवर्तते वैकारिका दङ्रात् | 
WANS स्तन्माबः स तामसः तेजसादुभयम् ॥ इति ॥ १८ ॥ 

भूतेति। भूतादिकाददङ्गरात्तनाव्राक्रमयोगतः पञ्चभ्रूतानि जन्निरे इति 
सम्बन्धः। कः; alfa | तत्रादौ आआकाशादौनां कारणभूताः पञ्चतात्रा 

जाताः | शब्दतन्मात्ा-स््रतन्ाता-रूपतन्मात्रा-रसतन्माचा-गन्धतन्नात्राः । एताभ्य 
आकाशशवायुतेजोजलष्टयिवोरूपाणि पञ्चभूतान्युत्पन्रानि। उक्तञ्च- 

WE, ATT रूपन्च रसो गन्धञ्च TSA: | 
तन््ाचाण्येव विषया भूतादैरभवन् क्रमात् ॥ 

ततः समभवद्व्योम शब्दतम्मात्ररूपकम् | 

स्पर्णमकस्ततो वायुस्तेजोरूपावमकं ततः ॥ 

आपो रसासिकास्तस्मात् ताभ्यो गन्धास्मिका महो । 

ततः Berta भूतानि पञ्च तेभ्यो विराडपि ॥ इति। 

तत्र भूतोत्पत्तिप्रकारमादह शब्दादिति | शब्दतन्मात्ात ्राकाशः स्मशैतश्नावातो 

वायुः रूपतन््ाच्ातोऽग्निः रसतन्माव्रातो जलम् गन्धतन्मात्ातः थिवी । केचित् 

पूवयैपूव्यनुविद्ठानाभेषां कारणत्वमादः FAIA । तदुक्तम् ~ 
शब्दादुब्योम ALATA वायुस्त भ्यां रूपादह्िरेभ्यो रसाश्च | 
अग्भास्येभिर्गन्धतो भूः । इति । 

पञ्चभ्रूतवणनुपदिश्ति खच्छमिति। खच्छं खेतम्। अत्र केषाच्चिदरूपि- 

द्रव्याणां वणंकथनम् उपासनाथ खणशास्त्रानुरोधेन । तेषां खरूपमन्यतोक्तम्- 
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पोता भूमिः पञ्चभूतान्येकेकाधारतो विदुः । 
शब्दस्पशंरपरसगन्धा भूतगुणाः स्मृताः ॥ रर 
au दिवस्तत् षड् बिन्दु लाञ्छितं मातरिष्वनः | 
विकोशं खस्तिकोपेतं वद्करंन्दु संयुतम् ॥ २२ 
अम्भोजमम्भसो भूमेश्चतुरसं सवच्चकम् | 

तत्तद्भूतसमाभानि मण्डलानि FATT: ॥ २४ 

खमपि सुधिरचिद्ृमोरणः स्याच्लनपरः परिपाकवान् Tg! । 
जलमपि रसवद् घना धरा । इति । 

एतेस्तानि न्नायन्ते इत्य्थः। एकीकाधारत इति । खसखकारणाधाराणोत्यर्थः । 

तदुक्घम्-परस्पमरानुप्रविदट्महाभूरतैधतुरविपैः | 
STATA जगत् स्वै श्यं निष्माद्यतेऽखिलम् ॥ इति । 

अन्धवापि- व्योम्नि HUST दहनस्ततापस्तासु संस्थिता sat इति । 
भ्रूतगुणणः तत्तदिशेषगुणण इति नेयायिकाः। यदा शब्दो गुणो वियतः । 

WEIN वायोः। तौ रूपञ्चाग्ने; | रसेन सह तानि जलस्य । गन्धेन सह 
पच्च थिव्या इति सांख्याः। seta स्फोटयितुभेककाधारत इत्युक्तिः । उक्तच 

दैशनशिषैन-- शब्दैकगुण आकाशः शब्दस्प्शगुणो मरत् | 
शब्दस्पभङूपगुरस्त्िगुणं तेज इश्यते ॥ 
शब्दस्भरूपरसगुरेराप खतुगुणाः | 
शब्दस रूपरसगन्पैः पञ्चगुणा महो ॥ इति ॥ २०-२२ ॥ 

म्रूतमण्डलान्याह दत्तमिति । दिवः आकाशस्य वत्तम् । तदन्तमेव 

समभागेन वत्तपरिधिरेखामध्ये oe feared मातरिश्वनः वायोः। चनिकोण- 

aera “ag वद्किरधः शक्तिः" इत्युक्तत्वात् । 
अन्यत्रापि--इन्द्ररात्तसवायव्यकोरै स्तदङ्किमण्डलम् । इति । 

स्स्तिकोपितम् त्रिकोणसम्पातरेखाः watt तत्र सखस्तिकाकारं कुयादित्यथंः | 
तदुक्गम्-हृदि fat निगंच्छत् स्स्तिकी रक्तमजसि। इति । 

खस्तिकं नाम परस्मरसम्बद्ं॑विदिग्गतचतुवक्त' रेखादयम्। वङ्करिति 
qaurdfa! wagdgay अग्मोजमग्भस इति सम्बन्ध; । wel संयुतम् 
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qa; सैरच्चितान्याहः खखनामाहतान्यपि | 
धरादिपञ्चभूतानां निहच्यादयाः कलाः स्मृताः ॥ २५ 

अर्दन्दुस॑युतमिति। सप्तमोति योगविभागात् समासः । यदा Wee अग्भोजं 
संयुतं उभयं मिलितं अन्धसो मण्डलं तेनाईन्द् कत्वा तदुभयभागे सरोजदयं 
कुादिति। यदुक्तमाचार्ेः- अ्रनोपिताङन्दु मद् बिम्बमाप्यम् । इति । 

श्न्यत्रापि-अद्चन्द्रं द्रवं सौम्यं शश्वमम्भोजसंयुतम् । इति । 
प्रयोगसारेऽपि-अननाङ्गोऽरन्दुरम्भसः। इति । 

अन्यतापि- तेषां क्रमेण शशिविम्ब समन्तदेव 

ue बिन्दुमदहनशस्त्रयुतं विकोणम् | 

अ्रन्भोजयुग्मशशिखर्ड समानरूपं 

वैदास्रकं सदशनन्तिह मण्डलानि ॥ इति । 

मन्ततन्त्प्रकाओेऽपि- चन्द्रादैमण्डलं वापि श्वेतं पड्जयुग्मयुक् । इति । 

aaa नारसिंहेऽपि-आराप्यमदन्दुपद्याङ्धितम् । इति । 
यसु अष्टदलपद्मं Hal तदलागरेषु अदैचन्द्राकारान् कुयात् इति वदति a स 

भ्रान्त एव । अन्ये तु Wea क्त्वा तन्मध्ये a लिखेदिति वदन्ति। तदपि 

भ्रूतलिपिपटले वच्छमाणशत्वात् अत्र न वाच्यम् । Vana चतुरं भूमेरिति 

सम्बन्धः | चतुरसखसम्पातरेखाः aay savanfe कुयादिति केचित् । 

सम्प्रदायविदसु चतुरखरेखाखेव अष्टवच्राणि कायाणोति वदन्ति। तदुक्तम् 

भओीनककल्पे- भूग्रहं चतुरस स्यादष्टवच्रविभूषितम् । इति । 

दिरण्यगर्भसंहितायामपि- वाद्ये वच्वाष्टभूषितं चतुष्कोणं भमथो । इति। 
आचायासु-“वसुकुलिशगम्” इति । ग्रन्यकारोऽपि-“वच्रेष्वष्टसु" इति | 

अन्योन्याभिसुखतया faa’ tated परस्परसंवद्वं वजम् | परस्परसम्बद्धमध्यं 

रेखादयमिति afaqi मण्डलघ्यानमाह तत्तदिति। अनेन भूम्यादौ 
मण्डललिखने तत्तद णंरजोभिख पूरणमप्युकतम्भवति ॥ २२॥ २४ ॥ 

वरौदिंतोये वच्यमाणभूतवरेः। खखनामाहतान्यपीत्यस्याप्ययमर्थः । वच्य- 
माण्भूतलिपियन्त्ेषु यः कणिंकालिखितो मन्तस्ेनाहतानोति । साम्प्रदायिकाश्चैवं 

मन्यन्ते। “aaa” इति पू्यैसुक्तेः भरूतकारणभूताः चिन्दुतत्चनिर्ग॑ताः 

Tat: | संहारक्रमेण प्रयोगा यर्थमाह धरेति। धरादिपञ्चभूतानासुत्पादिका 

इति शेषः। तदुक्तं वायवोयसंहितायाम् - 
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निहत्तिः सप्रतिष्ठा स्याद् विद्या शान्तिरनन्तरम् | 

शान््यतोतेति fasiat नाददेहसमुद्धवाः ॥ २६ 

शक्तिः प्रथमसम्भूता शन्यतोतपदोत्तरा | 

शान्त्यतोतपदं WHA: शन्तिपदं क्रमात् ॥ 
ततो विद्यापदं तस्मात् प्रतिष्टापदसंग्रहः | 

निद्रत्तिपदमुत्पन्नं प्रतिष्टापदतः परम् ॥ 

एवमुक्ता समासेन खष्टिरोश्वरचोदिता | 

श्रानुलोभ्यादधैतेषां प्रातिलोम्येन संहृति; ॥ 
अस्मात् पञ्चपदोदि्टात्र रुच्यन्तरमिष्यते | 

कलाभिः caffra’ यस्माद् विश्वमिदं जगत् ॥ इति । 

नादेति। नादाद् देहो यस्य स नाददेहो विन्दुः तव्छसुद्धवा इति । यहा 

तासां स्थूलवाचकांशमाह नाददेहसमुद्घवा इति। नादो हकारः नादस्य 
wage उत्पर्तिर्यस्मात् स meee वायुस्तेन यः। धञ्धर्मिणोरमेदात् 

देहशब्देनोत्पत्तिरुक्ता। “Aas चरन् मन्दर जनयति ध्वनिम्" 
इतयज्ञेनादोत्पत्तिहतुत्वं तस्य । समुदोप्यमाना भा दौषियस्येति agaist 
रः । व सरूपम् । तत्र हयरवलानां क्रमेण ग्रहणे कर्त्तव्ये यञ्चतुर्णाभेव ग्रहणं 
क्तवान् तैन लकारोऽप्यस्तोति जेयम् । प्रथमतो नादग्रहणाद् विन्दुयोगोऽप्येषां 

न्रेयः। एतानि विलोभन तन्मात्राबोजानि । अथवा नादो हकारस्तस्य देहः 

खरूपं aq समुद्भवः स्िति्ेणां एवग्भुता waka: आ ई a रै 

TAN: | एषां सबिन्दुकत्वश्च Faq) aga’ चरिकोणोत्तरे- 
नादाख्यं यत् परं बोजं सन्यैभूतेष्ववस्यितम् | 

मूर्तिं परमं दिव्यं सव्यैसिष्ठिप्रदायकम् | 
शन्तं Wand शून्यं माचापञ्चकसंस्थितम् ॥ इति । 

केचन क्रमेण एषां ल व र य ह योगमाहुः । तद्यथा--च्ं हय कः चय हौं । 
एतानि अपञ्चक्रतभूतगोजानि। अथवा नादो हकारः । शरोरस्य थिव्यं 
शाधिक्छाद् teen लकारस्तस्य समुद्भवः स्थितिर्यत्र स नाददेदसमुद्धवः। येषु 

आकारादिषु ते नाददेहसमुद्धवाः | अत्र क्रमेण लवरयदह योगमाहुः । तद्यथा-- 

चं हवी ESTE! एतानि पशचोक्ततभूतवोजानि । मूतवोजानामेव तदभिमानि- 
farenfedind Faq । तदुक्तमाचार्यः “नादकलादिभूता” इति ॥ २५॥ २६॥ 



ac शारदातिलकम् | 

पञ्चभूतात्मकं सव्वं' चराचरमिदं जगत् । 
अचरा बहुधा भिन्ना गिरिदरक्ञादिमेदतः ॥ २७ 

एवं yaya जगतस्तदात्कत्वमाह पञ्चेति । एतेन विहठत्करण्पत्तः 

पञ्चोकरणपक्तोऽपि सूचितः | तत्र ये तैजसा देवाः तेषामपि शरोर भागः 

तैजसः एथिव्यञ्तुर्थीशः Wait जलस्येति च्िठतकरण्पक्चः। पञ्चोकरणक्ते तु 
एथिव्याश्चत्वारोऽश्ण अन्येषामषटमोऽष्टमोंऽशः । एवमन्यवापि। तदुक्तम्- 

feat विधाय चैकैकं aqui प्रधमं पुनः | 

wear दितोयांभे योजनात् पञ्च पञ्च ते ॥ इति । 
अथवा-षडंशस्तेजसः एथिवोजलवायुकाष्णनां दशमो दशमोऽशः । णवं 

पार्थिवे अस्मदादिशरोरेऽपि षड़ भागाः एथिव्याः अन्येषां दशमो दशमोंऽशः। एवं 
वरूणादिलोकनिवासिनामाप्यादिशरोराणामपि अवगन्तव्यम् । तदुक्तम्- 

एथिव्यषदोनि भूतानि प्रत्येव विभजेद् दविधा | 

एककं भागमादाय पञ्चधा विभजेत् पुनः ॥ 
TARA Aas संवेशयेत् कमात् | 
तत आकाशभ्रूतस्य खभागाः षड़. भवन्ति हि ॥ 

वायुदिभागाश्चललारो वायुदिष्वेवमादिशेत् | 

पञ्चोकरण मेतत् स्यादित्याइस्तक््ववेदिनः ॥ इति । 
saa विशेषः- 

अखि मांसं ad ay रोम एव तु पञ्चमम् । 

इति पञ्चविधा प्रोक्ता एथिवो कठिनात्मिका ॥ 

लाला मूलं तथा Ta शोणितं मन्न पञ्चमम् | 

श्रां पच्च गुणा एते दरवरूपाः प्रकीर्तिताः ॥ 

gu su भयं निद्रा आलस्यं क्षान्तिरेव च । 

उष्णात्मका गुणा एते तेजसः परिकोत्तिताः ॥ 
धावनं वलनं भुक्तिगकुञ्चनं प्रसारणम् | 

एते पञ्च गुणा वायोः क्रियारूपा व्यवस्थिताः ॥ 

रागद्ेषौ तथा Asa भयं मोहस्तयैव च । 
art: पच्च गुणा एते शृन्याख्ये सुषिरात्मनि ॥ इति । 

चरं जङ्गमम् । अचरं स्थावरम् | चरेषु बहवक्तव्यत्वात् प्रथमोदटिष्टं तं विहावाचग- 



प्रथमः पटलः | ae 

चरास्तु विविधाः प्रोक्ताः खेदाण्डजजरायुजाः 

खेदजाः क्रिमिकौटादा अण्डजाः पत्रगादयः NRE 

नाह अचरा इति । तत्र ते चराः ख दाण्डजजरायुजा इति वच्छति। तेन 

श्िष्टलादेषामीद्धिदत्वसुक्तम्। यदाहः- 

देदतुविधो ज्ञेयो जन्तोरुत्यत्तिभेदतः | 
उद्िज्नः खेदजोऽण्डोत्य खतुर्थसतु जरायुजः | 
Stra भूमिं निर्गच्छेदौद्धिदः स्थावरस्त सः ॥ इति । 

एषासुत्पत्तिप्रकारोऽन्यच्रोक्तः-- 

Size: स्थावरा ज्ञेयास्तुणगुल्मादिरूपिणः | 

तत्र सिक्ता seta रन्तरपविपाचिता ॥ 
वायुना व्यद्यमाना तु बोजलवं प्रतिपद्यते । 
तथा चोप्ानि बोजानि संसिक्तान्यम्भसा पुनः ॥ 
उच्छु नत्वं दुत्वच्च Aaa प्रयान्ति च । 

तन्गूलादङ्रोत्यत्तिस्तस्म्रात् TATE: | 
पर्णक ततः काण्डं कार्डाच्च प्रसवः पुनः ॥ इति ॥ २७॥ 

विभागपूव्धैकं चरानुदिशति wafeafa जनेः प्रत्येकं सम्बन्धं दशेयन् 
तदिशेषानाह Geo इत्यादिना । क्रभिकोटाद्या इति उभयोरपि naar 

दंशकलत्वाभ्यां मेदः । आदिश्ब्देन पतङ्गादोनां ग्रहणम् । Tere: — 

क्मिकौोटपतङ्गायाः aes नाम देहिनः। इति । 
तदुत्पत्तिप्रकारोऽन्यव दितः- 

aes खियमानेभ्यो Gastar: प्रजायते । इति । 
तेनैषामयोनिजत्वसुक्तम् | यदुक्त प्रयोगसारे- 

किन्ल्व्र खेटजा ये तु Rare चाप्ययोनिजाः | 

स्थिरा विवायवो भिब्राञ्चलारिशव्सहखधा ॥ इति । 

पत्रगादय इत्यादिशब्देन पक्ठिकच्छपादिग्रहणम्। यदाद्ः- 

अण्डजाः पक्षिणः सव्वं नक्रमत्स्या् कच्छपाः । इति । 

तदुत्पत्तिप्रकारोऽपि- 

अण्डजो TAM BAM AIT | 
कालेन fra quien निर्गच्छन् प्रक्रमिष्यति ॥ इति ॥ २८ ॥ 



qo शरदातिलकम् | 

जरायुजा मनुष्याद्या्तेषु नृणां निगद्यते । 

उद्धवः पंस्वियोर्योगात् शुक्रशोणितसंयुतात् wre 

बिन्दुरेको faite गभंमुभयात्मा क्रमादसी । 
TSAR भवैन्रारी भवैद्रेतोऽधिकः पुमान् | 
उभयोः समतायान्तु नपंसकमिति fafa: ॥ ३० 

AAPA जालिकारूपः। मनुष्याद्या इत्यादिशब्देन पश्वादयः । एषां 

dapat प्रयोगसारे- 

योनिजाः प्राणिनो भिन्राश्चतुःषष्टिसहखधा । इति । 

तेषु gut निगद्यते saa इति सम्बन्धः । यतः ware मनुष्याधिकारि- 

लात् । शोणित संयुतादित्यनेन तस्याप्रधानतोक्ता । अतः पुवः पिढजात्यादियुक्तः | 

तथाच महाभारते- माता wea पितुः पुतो येन जातः Aaa इति। 

भस्त्रा ag WHAT | | SHAT शक्रशोरिताता अतरएवाम्नोषोमामा 

एको बिन्दुगभे fata | क्रमादसावित्युत्तरेण सम्बध्यते । असो विन्दुः रजोऽधिकः 
AMAT भवेत् । रेतोऽधिकः क्रमात् पुमान् भषैदिति योजना । अन्राधिक्यमुक्ल- 
प्रमाणतो FAY | उक्तप्रमाणएसाम्ये नपुसकोत्पर्तिरित्यपि Haq । यदादः- 

दाविंशती रजोभागाः क्रमात्तु | 
गर्भसच््ननमे काले Ufa: सम्भवन्ति च ॥ 
नारो रजोऽधिकेंऽथे rae: शक्राधिकोऽशके | 

उभयो रुक्तसंख्यायां स्याव्रपुसकसम्भवः ॥ इति । 

क्रमादित्यनेननेतदुक्गं भवति । स एव बिन्दुवयुना एथग् भिन्नः agai 
HATA | यदाह; वाग्भटे शरोरसयाने- 

शक्रा त्तव पुनः | 
वायुना बहशो fra cara’ बद्भपत्यता ॥ 

वियोनिविक्ताकारा जायन्ते विक्ततैर्मलेः। 

पूंपोडशवषौ wal पूणंविंशेन संगता ॥ 
YE गभाशये मागें रक्ते शक्रोऽनिसे दि | 
बथवन्तं सुतं सते ततो न्धुनाब्दयोः पुनः ॥ 

रोम्ल्पायुरधन्धो वा गस भवति नेव वा ।॥ इति ॥२९।३०॥ 



प्रथमः पटलः | ३१ 

पव्वकगानुरूपैण मोहपाशेन यन्ितः | 
कश्चिदात्मा तदा तस्मिन् जोवभावं प्रपद्यते ॥ ३१ 
अथ मावाहृतेरन्नरपानादयः पोषितः कमात् | 

दिनात् Tag ततो मासाद् Tea तच्छदेहवान् ॥ देर 
तस्मिन् बिन्दौ जोवसच्चारमाह gata: पूव्ैजन्मशतसच्ितकख्चणां म्ये 

फलदानोश्छुखं प्रबलभेकं पुण्यपापात्मकं सुखदुःखोभयासकफलकं मनुष्यश्रोरोप- 
भोगयोग्य' यत् कर्म तदनुरूपैण Areas अविव्यारूपैण यन्वितो ae: उत्पद्यते | 

एतेन नित्यस्छत्मनोऽनुत्पत्तिरुक्ता। ग्टहमिव sear प्रविष्ट sare: 
कश्चिदिति । “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति कणादस्त्रानुसारात्। “पुरुषबडहतवं 

सिम्” इति सांख्योक्ञे्च i. वैदान्तनये तु-अविद्याकल्ितो भेदोऽङ्गोका््तव्यः | 
अन्यथा यद्यालन्नानेनाविद्या नटा तदा- 

ज्नानागििः सव्धैकश्धाणि भस्मसात् FRAT । 

इति वचनात् पूव्यैसच्चितकब्णां फलदानासामर््यादभ्रिमकम्निलेप एव नास्ति | 
न लिप्यते afi: स पद्मपतमिवाम्भसा | 

इति वचनात् तस्यैकत्वात् AMAT अवतार एव न स्यात्। इत्यवतारकारणं 
मोपाशेनेत्युक्तम्। तदुक्तमध्यातविवेके- 

अस्ति ब्रह्म चिदानन्दं खय॑ज्योतिनिंरश्ञनम् | 
सव्यैशक्ति च सव्वैन्नं तदंश जोवसंन्नकाः ॥ 

अनाद्यविद्योपहिता यथाग्न विस्फुलिङ्काः । 
दौर्घादयुपाधिसंभिन्रास्ते कख्चभिरनादिभिः ॥ 

सुखदुःखप्रदैः पुख्यपापरूपैनियन्तिताः | 
तत्त्नातियुतं देहमायुर्मो गच्च Aas ॥ 

प्रतिजग्म प्रपद्यन्ते । इति ॥ २१॥ 

अथेति। wa प्रकारो योगाणवै-- 
आविश्य सुक्तमाद्ारं स वायुः कुरुते fear: 

संप्रविष्यान्वमध्यस्थं waa fae एथग् जलम् ॥ 

WAKE जलं स्थाप्य तदन्रञ्च जलोपरि | 

जलस्याधः स्वयं प्राणः स्थित्वाम्नि' धमते शनेः ॥ 



२२ 

दिनादिति। 

शारदातिलकम् | 

वायुना ब्यृह्यमानोऽग्निरल्युष्णं कुरूते जलम् | 

अत्रं तदुष्णतोयेन समन्तात् पच्यते पुन; ॥ 

fen भवति तत् पकं एथक् किट्टं एथग् रसम् | 
रसेन तेन ता नाडोः प्राणः पूरयते पुनः ॥ 
प्रतप॑यन्ति सम्पृास्ताखच देहं समन्ततः | 
मातू रसवद्ा नाडो मनुविद्धा पराभिधा ॥ 
नाभिस्नाड़ोगर्भस्य मातराहृतरसावहा । इति । 
तदुक्तम्-- 

चसरेणदयं जन्तुः क्षणमात्रेण वदते | 

नाड़कामा्तो युका युगलञ्च सुहत्ततः। 

युकानां बैदसंख्यच्च दिनमात्राद् यवदयम् ॥ इति । 

योगाणवे च - कललं चैकरातरेणए पञ्चरात्रेण FATA | 
शोणितं दशरात्रेण मांसपेभो चतुदंशे ॥ 
चनमांसच्च fame पिण्डोभावोपलक्तितम् | 
पञ्चविंशति पर्णे पलं सव्यैङ्रायते ॥ 
एकमासे तु TIT पञ्चभूतानि धारयेत् | 
मासदये तु सम्प्राप्त शिरोभेदः प्रजायते ॥ 

मन्नास्यि च fafa: HE चतुर्थके | 
कर्णणक्िनासिकानाच्च Ty मासे तु पञ्चमे ॥ 
seated षष्टे पायुरन्धृञ्च सप्तमे | 
सत्यैङ्गसन्धि aq मारैरष्टभिरिष्यते ॥ इति । 

अ्रध्याक विवेके तु विशेषः- 

द्रवत्वं प्रथमे मासे कललाख्यं प्रजायते | 

दितीये तु घनः पिण्डः पेशो षड्घनमर्ुदम् ॥ 
पुस्तोनपुंसकानां तु प्रायोऽवखा; क्रमादिमाः | 
aaa त्वङ्कराः पञ्च कराप्रिशिरसो मताः ॥ 
अद्गपरलयङ्गभागाख्च GAM: स्यं गपत्तदा | 
विहाय शमशरुदन्तादोन् जन्मानन्तरसन्भवान् ॥ 

एषा प्रक्षतिरन्या तु faafa: ara सताम् | 

चतुथे व्यक्तता तेषां भावानामपि जायते ॥ 



प्रथमः पटलः | RR 

Sige: सुखं प्रापो व्यक्तिं याति निजन्द्ियैः । 
वातपित्तकफा दोषा दूष्याः स्थुः सप्त धातवः | 

त्वगरूडमांसमेदोऽस्थिमज्नाशुक्राणि तान् विदुः ॥३३ 

माठजच्चास्य दयं विषयानभिकाङ्ति | 

अतो मातुमंनोऽभीष्टं Kare गर्भवि्ठदये ॥ 

ताञ्च fegeat नारोमाहर्दौहदिनीं बुधाः | 

अदानादोददानां AMAT व्यङ्गतादयः ॥ 
मातुयेदिषयालाभ स्तदात्तौ जायते सुतः । 
गभः स्यादर्धवान् भोगो ASST राजदर्शने ॥ 
AA सुललितो धञ्डिष्ठस्तापसाश्रमे | 
Zamna भक्तो Hat भुजगद शने ॥ 

arama तु निद्रालु कलो गोमांसभक्षणि । 
मादिषेण तु tard लोमशं ख्यते सुतम् ॥ 

प्रह[बु]दं पञ्चमे पिर्डं [तं] मांसशोणितिपुष्टता | 
षष्ेऽस्थिखरायुनखरकेणरोमविविक्तता ॥ 

बलवर्णौँ चोपचितौ सप्तमे लङ्गपूणेता | 
अष्टमे AHI स्यातामोजरेतञ्च ERAT ॥ 

शदमापोतरक्तञ्च निमित्तं जोविते मतम् | 
प॒नरम्बां युनरगभ चञ्चलं तत् प्रधावति ॥ 

अतो जातोऽष्टमे मासे न जोवत्योजसोज्भितः ॥ इति । 

यान्नवल्कगोऽपि--पुनधी तीं पुन्गर्भमोजस्तस्य प्रधावति | 
अष्टमे मास्यतो गमो जातः प्रारीरवियुज्यते ॥ इति । 

एवं यदा AA बाले भवेत्तदा माता न जोवतोति Hay यदा तूमयोदैदि 
तदोजो न स्थात् तदोभयोरपि जीवनं गेति ज्ञेयम् । तच्छदेदहवान् चतुर्विश्ति- 
तच्वामकशरोरः । तच्ान्यनन्तरमेव वच्यति ॥ ३२ ॥ 

दोपैरिति। सुखं यथा स्यात् तथा दोषैः दूषः प्राः निन्द्यत याति । 
अनेनाष्टममासपयन्तं हदिरुक्ता। दोष।दोनेवाह वातेति । तानिति धातून् । 
एषां gaged प्रति कारणता ज्ञेया । तदुक्तं स॒खुते- 



28 शरदातिलकम् | 

ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोचं त्वग् टग् frat नासिका विदुः | 

ज्नानेन्द्रियार्थाः शब्दायाः eat: कने न्द्रियाखपि ॥ ३४ 
वाक्पाणिपादपायुनधुसंन्नान्याह म॑नोषिणः | 
वचनादानगतयो विसर्गानन्दसंयुताः ॥ २५ 

Hara: संप्रोक्ता अन्तःकरणमात्मनः । 

मनोवुद्धिरङ्ार्ित्तञ्च परिकीर्तितम् ॥ ३६ 

रसारूङःमांसभेदोऽखिमन्नशक्राणि धातवः | 

भवन्तयन्योन्यतः aa परचिता; पित्ततेजसा ॥ इति । 

ननु कथं त्वचोऽख्जं प्रति कारणता इति चेत् सत्यम् । ANTM तु रसत उतपन्न | 

तदुक्तम्-रसः स नाड़ोमध्यस्ः शरोरेणोणा शम् | 
पच्यते प्यमानाच भवेत् प्राकदयं पुनः । 
चश्भावेथ्य समन्ताच्च रुधिरच्च प्रजायते ॥ इति । 

अन्यत्रापि-त्वगरूङ्मां समे दोऽस्िमल्नश्क्राणि धातवः | 

सप्र स्युस्तत्र चोक्ता त्वक् रक्तं जाठरवह्िना ॥ 
पक्रादवेदव्ररसादेवं रक्तादिभिस्तथा | 

खस्कोशाग्निना पक्वी अन्यन्ते धातवः कमात् ॥ इति । 
नारायणोये तु त्रगित्यादि पटित्वा रसाखगिति पटन्त्यक्षे इत्युक्तम् ।॥ २२ ॥ 

व्यक्ति' याति निजन्दरियैरि्युक्म् । तानोद्दरियाणि ततुप्रसङ्गात्तेषां विषया- 
नप्याह ज्ञानेति । weasel विषयवाचौो उभयत्रापि | शब्दाद्याः शब्दस्पंरूप- 
रसगन्धाः । पूर्वै भूतगुशेषु उक्तेरत्रादिनोक्तिः इत्यवधेयम् । अन्धु लिङ्गम् । 
आनः ग्राहकमिति शेषः । तेन मनसो विषय आरामा cere भवति । अन्त- 
करणस्यैव चातुर्विध्यमाह मन इत्यादिना । तत्र सङ्कल्यविकल्पात्मकं मनः | 
सब्धैमावनिश्चयकारिणो gfe: च्नातरभिमानयुक्तोऽदृष्कारः। निर्विंकल्यकं 
चित्तम्। इत्येतेषां भेदः । तदुक्तम्- 

एषा शक्तिः परा जोवरूपिणो प्रोक्तलक्तणा । 
सडल्यञ्च विकल्यञ्च Far तु मनो भवेत् ॥ 
बुद्िरूपा तथा सव्ैभावनिश्चयकारिणो | 

ज्ञातयस्मोत्यभिमानाव्या SATS HTS TAT ॥ 



प्रथमः पटलः | २५ 

दशेन्द्रियाणि भूतानि मनसा सह TST | 

विकाराः स्युः प्रतयः पञ्च भूतान्यहङ्कतिः ॥ ३७ 
waa महदित्यष्टौ तन्माताश्च महानपि । 
areata विक्ततयः सप्त तच्चविदो विदुः ॥ ३८ 

निरविंकल्य!त्मिका सैव खलु चित्तखरूपिणौ | 
एवभेकौव बद्धा नन्तकौोव प्रतोयते ॥ इति । २४-२६ ॥ 

एवं ya भूतानि इन्दरियाण्यप्यु्का तेषां मिलितानां संज्नान्तरा्यप्याह दशेति 

श्लोकदयेन । अधवा तच्चदेहवानिल्यक्त' तानि cara दशेति ।. विकारादि- 
संन्नास्ततुप्रसद्गसङ्गत्या उक्ता इति ज्ञेयम्। यदा सूचोकटाहन्यायेन दोषान् 
दूष्यानुक्ता तच्छदेहवानित्युदिष्टानि तत्वानि । तानि कानोत्यपिक्तायामाह 

त्नानेत्यादि । afar: सम्प्रोक्ता: एथिव्यादय इत्यर्थः । तेन पञ्चभूतानि 
दशेन्द्रियाणि दशेन्दरियार्था एवं पञ्चविंश्तितच्वानि। यदाहुः - 

भरूतेन्दरियेन्द्रियारुदष्टस्तत्वपञ्चविंश्तिकः। इति । 
अथच विसर्गोनन्दसंयुता इति भिन्रपदकरणिन cared: fanaa 

कालत्वात् आनन्दरहितत्वेन चतुरविंशतिरेव aaa भवति। यदाइः- 

व्यानन्दकश्च तैरपि तस्लचतुर्विं णतिस्तथा प्रोक्ता । इति । 
मनोबुद्धिरडगरित्तश्च इत्यनेन वचनादिव्यावर्तनेन एतच्तुषटययुक्तत्वेन 

चतुर्विंशति त्वानि seat भवति । यदाइः- 
करणोपैतैरेतेस्तच्छान्युक्तानि रहितवचनाव्यैः । इति । 

सांख्यमतोक्तचतुरविशतितक्लानि वदन् तेषां कियतामपि ततप्रसिद्ाः de 
अप्याह दशेति । अनेन दशेन्द्रियाणि पञ्च भूतानि पच्च aaa: मनः WERT: 

बुद्धि प्रधानं प्रक्तिरिति चतुविशतितत््वानि इत्युक्तम् । ग्रन्यक्तदेव पञ्चमे वच्यति- 
पञ्च भ्रुतानि तन्मात्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा | 

vat बुद्धिः प्रधानञ्च मैताणोति विदुर्बुधाः ॥ इति । 
विकारः स्युरित्येषां नित्यकायरूपल्नेन विकारता। अष्टौ प्रतय इति 

सम्बन्धः | उत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वादेषां प्रक्तित्वम् । अत्र भरुतानोति भ्रूतशब्देन 

तन्मात्रा उच्यन्ते। कारणे कार्ययौपचारात्। भूतानां कैवलकाथत्वेन 
विकारेषृक्ञतवात् । अग्रे तन्मात्रा इति canis । यदाहः-- 

अप्राक्षतिकानि सप्त प्रकतिविक्षतिसंज्नकानि स्थुः । इति । 



२६ शारदातिलकम् | 

अग्नीपोमात्मको देहो बिन्दुथंदुभयात्मकः | 
दक्तिणां शः स्मृतः Gat वामभागो निशाकरः ॥ ३९ 

Tara प्रधानापरपर््याया प्रक्ञतिरित्यथः | अव्यक्तं महदिति। छन्दोऽनुरोधाद् 

गोपना वा व्यत्ययः | Aaa महदिति वा पाठः | यतोऽत्र संहारक्रमो विवक्षितः | 

यदाइः- चतुर्विं श्तितच्छानि प्रक्त्यन्तानि संजगुः। इति । 
अन्यत्र खुषटिक्रमापेक्तयोक्म् अव्यक्तम् मह ददड्तिभूतानोति । तन्मा्ाञ्च इति । 

ween इतिं तन्मात्तविेषणं तेन व्यत्ययः । चकारेण प्रक्षतय इत्यस्य समुच्चयः | 

तेनैते सप प्रक्षतिविक्लतिशब्दवाच्या इत्यर्थः । उत्तरोत्तरं प्रति पूव्यपू्यैस्य प्रकति- 
भूतत्वात् yaya प्रति उत्तरोत्तरस्य विक्तिभूतत्वादेषां प्रकतिविक्षतित्वम् | 

यदाः-- Aantal रविक्तति म॑हदाद्याः प्रकषतिविक्षतयः सप्त । 
पोड़शकसु विकारो न प्रक्षतिन विक्ततिः पुरुषः ॥ इति । 

उपसंहरति तत्वविदो विदुरिति। अयमं; । ज्ञानेन्दरियाणोत्यादि एतदन्तं 
यत्ततत्वनिरूपणं मया क्तं तत् तत्वविदामपि सम््रतमिति। अथ वा तच्छविदो 

विदुरित्यनेन पव्मप्रकारत्रयोक्ततच्वानि aaa: अपितु एतानि 
प्रक्षत्यन्तान्येव चतुरविंशतितत्वानि। पुरुषान्तानि पञ्चविंशतिः । परान्तानि 

षड्. विंशतिः अस्मत्सश्मतानोयुक्त' भवति । इयं योजना साम््रदायिको । aga 
बायवोयसंहितायाम्- 

तयोविंशतितच्वेभ्यः परा प्रकतिरुच्यते | 

प्रललतेसु परं प्राहः पुरुषं पञ्चविंशकम् ॥ 

तस्य प्रकषतिलोनस्य यः परः स महेश्वरः | 

तदधोनप्रहत्तिचवात् प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ इति । 

कंचनान्धथा योजयन्ति। भूतादिकाहङ्गररू्टिमुक्ता तैजसादिन्दरियाण्यासन् 
इत्युदष्टानोन्दरियाणि ततुप्रसद्वात्तेषां विषयानप्याह wmaenfe परिकीत्तित- 
मित्यन्तेन। उत्तरब्यवहारशेषतया aoa वणंतश्छन्यासयोगादि- 

शेषतया च विकारादि दशेयति दशेत्यादि। तत््वविद इदं विदुः। एषां 
तत्ान्तर्भावात् तच््वविद्धिरेताः संज्ञाः कुता इत्यः ।। २७॥ रे८ ॥ 

णवं mafraga प्रकतमादह walla देहः अग्नोषोमात्कः। कुत 
इत्यपेक्षायां हेतुमाह यद् यस्मात् कारणादुभयाव्को बिन्दुः । शक्रमग्निरूपं car 

सोमशूपम् एतदालमकः | 



प्रथमः परलंः | ७ 

नाडीदंश विदुस्तासु सुष्यास्तिखः प्रकीर्तिताः | 
TSI वामे तनोमेध्वं सुषुम्णा पिङ्गला परे ॥ 8० 

यदाइः-- कलाषोड़णकश्वन्द्रः स्याद् Tenet रविः । 

कलादशयुतो ate: कलाष्टतिंशदं णसुक् ॥ 

सप्त[अष्ट]तिंशद् भवन्तो गर्भाधानस्य Baa | 

अग्नोपोमात्कं तेन गोयते सचराचरम् ॥ 
कलांशकेन योगेन ars गर्भस्य सम्भवः ॥ इति । 

एवमप्यमनोषोमामकलत्वमित्यथैः। श्रनोषोमामको देहः इत्युक्तम् । तयोः 
प्रयोगादिविशेषतया देशविशेषे व्यवहाराय स्थितिमाह दक्तिणांश दति । wa 

शास्त्रे दक्तिणभागः कचिदग्निश्ब्देन कचित् सश्ब्देनापि व्यवद्ियते। “अग्र्यो 

दक्तिणो भागः” saa: । वायवोयसंहितायामपि-- 
fem वै तेजसो वत्तिः eaten चानलाल्िका। इति ॥ ३८ ॥ 

पूर्व्वीिसञनिशाकरयोः स्ितिसुपपादयितुं wit नाडोराह नाड़ोरिति । 
तासु wag दश नाडोः मुख्या विदुरित्यन्यः। नाद्योऽनन्ताः इति 

वच्छमाणत्वात्। तासु दश्खपि तिखो सुख्याः प्रकोत्तिताः। तासु qe इति 

पदस्य dae योजना । प्रकीर्तिताः इत्यस्योपादानमन्यथा विदुरित्यमेनैव 

गतार्थत्वात् । say तत्राास्तिखः। अव्राहत्तिकरणं मुख्यतमाः स्मृता; इति । 
तासामेव खितिमाह sefai तनोरिति विषु स्थानेषु सम्बध्यते । वामे 

इडा वामसुष्कोदया धतुर्वक्रा सतो वामनासापयन्तं गतेत्यर्धः। तनोर्मध्ये 

एृष्ठवंशन्तगेता सुषुमृणा । “या मुण्डाधारदण्डान्तरविवरगता” इत्यक्त । परे 

efat दत्तिणएमुष्कोत्या धनुर्वक्रा दत्तिणएनासापथन्तं गतेत्यथेः । यदाहुः-- 
या वामसुष्कसम्बद्या सा शिषन्त सुषुम्णया | 
दक्षिणं छक्षमाित्य धनुवक्रा हृदि स्थिता ॥ 
वामांशजवुन्तरगा cheat नासिकामियात् | 

यथा दक्तिणमुष्कोलया नासाया वामरग्भूगा ॥ इति । 

तन्वान्तरेऽपि-सुषुम्णकल्यिता याता सुष्क' दस्िणमािता | 

हृद्ृता वामभागस्य Tay समाथिता ॥ 

दक्षिणं नासिकादारं प्राप्रोति गिरिजात्मज | 

वाममुष्कसमुद्ुता तथाऽन्या सव्यनासिकाम् ॥ इति । 



ge शरदातिलकम् । 

मध्या ताखपि नाड स्यादग्नोघोमखरूपिणो ॥४१ 
गान्धारो हस्िजिदह्वा च सुपूषालम्बषा मता | 

यशखिनो शङ्किनो च कुद्धः स्युः ATATSA: ॥४२ 
अनयो; खरूपसुक्तं योगाणवै- 

इडा च शङखकुन्दाभा तस्याः सव्ये व्यवस्थिता | 

पिङ्गला सितरक्ताभा efad पाणंमाथिता ॥ इति । 
aaa पिङ्कलेडयोः क्रमेण areca: सितिरुक्ता भवति | 

“इडायां सच्चरेखन्द्रः पिद्गलायां दिवाकरः” इत्युक्तेः ।॥। ४० ॥ 
सुषुमृणाया qe aq तत्खरूपमाह मध्येति। ताखपोत्यपिशब्दात् 

मुख्येत्यतुषज्यते | तासु fey मध्या TAU Fe | “Agata च तासु नाडो” 
Tal सा कोशो अग्नोषोमखरूपिणो । मुख्यत्वे डतुतवेन योज्यम् । यवः 
पू्व्वीक्तसोमाग्निरूपयोरिडापिद्गलयोः अत्रैव लयात्। तदुक्त -“गाहोरास्यगतः” 
इति । अनेनास्या ब्रह्मरन्धुपययन्तं स्ितिरित्यप्युकतम्। यदाहः- 

तयोः एष्ठवंशमाथिल्य wa सुषुमृणा खिता aml तु यावत् । इति ॥४१॥ 

शिष्टानां सप्तानां नामान्याह गान्ारोति। आसां खितिखरूपञ्चोक्तम् 

योगा्णवै-दरडाणृष्ट त॒ गान्धारो मयूरगलसवरिभा | 
सव्यपादादिनेव्ान्ता गान्धारौ परिकीर्तिता ॥ 
हस्तिजिद्रोत्पलप्रख्या नाडो तस्याः पुरःखिता | 

सव्यभागस्य ARCATA SAAT TAT ॥ 
पूषा तु पिङ्कलाष्ष्ठे नोलजोमरूतसत्रिभा | 
याम्यभागस्य HATA यावत् पादतलं गता ॥ 
अलम्बुषा Vagal कर्ठमध्ये व्यवसिता | 
यशख्िनो शङ्कवण पिद्गलापूल्वैदेणगा | 
गान्धायाश्च सरस्वत्या मध्यस्था शङ्िनो मता | 
सुवर्णवर्णा पादादि water सब्यभागके ॥ 
पादाङ्ष्टादिमूदवौन्त' याम्यभाग gear । इति । 

TAY वारणा सरस्वती falar पयखिनो एता रपि सुख्यतेनोक्ताः । यदाइः-- 
ताञ्च भूरितरास्तासु सुख्याः प्रोज्ञा्चतुदंश | 
सुषुमृणेडापिङ्गला च कुह्रथ सरतो ॥ 



प्रधमः पटलः | Re 

नाद्योऽनन्ताः समुत्पन्नाः सुषुम्णपञ्चपरव्व॑सु | 

भूलाधारोदगतप्राण स्ताभिर्व्याप्रोति तत्तनुम् ॥ ४३ 

गान्धारे हस्िजिद्ना च वारण च यशस्विनो | 
विश्वोदरा शक्किनो च ततः पूषा पयखिनो ॥ 
अलम्बुषा । इति । 

अन्यत्ापि--चतुदेशात् यदेह प्राधाना नाडयः GAT: । इति । 
भासां ध्यानं संख्यानच् ग्रन्यगौरवभयान्नोक्तम् | सुख्या द्त्यनेनेव सूचिताः ॥ ४२ ॥ 

एवं मुख्या ATTA सामान्या आदह नाद्य इति । सुषुम्णपश्चपव्यैसु अनन्ता 
नाद्यः समुत्पन्नाः । पञ्चपव्यैणि स्वाधिष्टानमणिपूरकानाहतविश्दान्नान्तानि | 

तव्राधोधोग्रज्िमारभ्योडीइं ग्रन्यिपयन्तं पव्रसमापतिः। यद्यपि “ग्रथना 

waren” इति कोशः “इततुपव्यीवधिः स्मृतः” इति व्यवहार तथाप्यत्र षं 
Talat seed व्याख्यातम् । आखलायनसौतसूत्भाष्यकारेण “पव्यैख्डंजयेत्” 
इत्यत्र Tae व्याक्ततत्वात् | एतदभिप्रायेरैव वच्ति “मध्वमाङ्लिपव्वैणि" 
इति । सुषुमृणायामेतेषु पव्वैसु इड्ापिङ्लयो यगो भवतोति न्नेयम् । अनन्ता 
इति गणवितुमण्क्यलादानन्त्यम् | यदाइः- 

GAMMA: सुषुम्णाया मध्यस्थायाः सुलोचने | 
AMSA SU मध्यपन्वैसमुद्धवाः ॥ 
wage: शिराः काश्चित् कािदूदंुखास्तथा । 
परा स्तिथग्गतास्याश्च da लक्तत्रयाधिकाः ॥ 
नादयोऽदैलक्तसंख्याताः प्रधाना; समुदौरिताः | 
तासु FAN बलवान् प्राणो वायुः समन्ततः ॥ 

संखितः सव्वैदा व्याप्तः! इति | 
अध्यामतिवेके तु fata:— 

अस्थु शरोर संख्या स्यात् षष्टियुतं शतत्रयम् | 
च्रोखेवाख्िशतान्यतर धन्वन्तरिरभाषत ॥ 
हे शते त्खिसन्धोनां स्यातामवर दशोत्तरे | 
पैशेखायुशिरासन्ि सहखदितयं मतम् ॥. 
नव ख्रायुशतानि स्युः पञ्च पैशोशतान्यपि | 
अधिका विंशतिः स्तीणं स्तनयो्टिंग् भगे दश ॥ 



४० शा रदातिलकम् | 

वायवोऽब दश प्रोक्ता THAT दश BAT: | 

प्राणदा मरूतः प्रञ्च नागः कूम धनञ्जयः Il ४४ 

AAG: स्यादेवदत्त इति नामभिरौरिताः। 

अग्नयो Bacay संलोना दश देहिनः ॥ ४५ 
शिराधमनिकानान्तु लक्षाणि नवविंशतिः | 

 साङ्चानि स्युनैवशतो षट्पच्चाशद्युता तथा ॥ इति । 
तनत्राड़ोनां फलमाह wafer वच्छमाणेभ्यो भिन्नो get देहधारक- 

प्राणाभिधो वायुः । वदाः — 

राजसः WITT, स्यान्युख्यो देहस्य धारकः | 

तद्गेदा दश विख्याता Faia स्याच्छरोरकम् ॥ इति । 
सा चासौ तनुख ताम् Gata शरोरम् ॥ ४२ ॥ 

तद्गेदान् वदन् प्रसद्ादग्नोनप्याह--वायवोऽतरेति। तत्रामान्येवाह प्राणाद्या 

इति । आदिशब्देनापानव्यानोदानसमानाः प्रसिदतवेनादिनोक्तिः। ततर विशेषो 

योगाणेबे--इन्द्रनीलप्रतीकाशं प्राणरूपं प्रकोत्तिंतम् । । 
आस्यनासिकयो a eae नाभिमध्यगे ॥ 
प्राणालय इति प्राहः पादाङ्ग्टेऽपि केचन । 

अपानयत्यपानोऽयमादहारच्च मलायितम् ॥ 

शक्र Ba TAA मपानस्तेन मारुतः | 
इन्द्रगोपप्रतोकाशः सन्याजलदसन्निभः ॥ 
स च मेद् च पायौ च ऊरुवङ्कणएजानुषु | 
जङ्ोदरे ककाय्याञ्च नाभिमूले च तिष्ठति ॥ 

व्यानो व्यानश्यत्यन्नं सब्बव्याधिप्रकोपनः | 
महारजतसुप्रख्यो हानोपादानकारकः I 

स चाक्तिकणेयो मध्ये कव्यं वै गुल्फयोरपि | 
घ्राणे गले स्फिगुदेणे तिष्ठत्य निरन्तरम् ॥ 

स्पन्दयत्यधरं AH गाचनेचप्रकोपनः | 

उद्वेजयति WAT उदानो नाम मारुतः ॥ 

विद्युत्पावकवणैः स्यादुल्यानासनकारकः | 
पादयोस्तयोश्ापि स तु सन्धिषु वत्त॑ते ॥ 



प्रथमः Use; | 

बुमुक्वा च पिपासा च प्रायस्य मनसः स्मृती । 
शोकमोहौ शरीरस्य sae षड मयः ॥ ४६ 

पोतं भक्ित माघ्रातं रक्तपित्तकफानिलान् | 

aa नयति गात्राणि समानो नाम मारतः ॥ 

गोक्तोरसदटशाकारः TASS व्यवसितः | 
उदारे नाग इत्युक्तो नोलजो म्रूतसन्निभः ॥ 
sated खितः at भित्रा्ननसमप्रभः | 

RACY Pa चैव जवाकुसुमसनत्रिभः ॥ 

विजुग्भने देवदत्तः शदस्फटिकसत्रिभः | 

धनच््नयस्तथा घोषे महारजतवणंकः ॥ 
ललाटे चोरसि स्कम्भे हृदि नाभौ लरगख्धिषु | 
नागाद्या वायवः पञ्च सहैव परिनिष्ठिताः ॥ इति । 

आचायासु-धनच्नयाख्यो रेडैऽस्मिन् Haig बहविधान् रवान् | 

स तु लौकिकवायुलाश्मुतच्च न विमुच्चति ॥ इति । 
TAY चत्वारो वायवोऽधिका उक्ताः । 

ATAU: स्थानसुख्यः WANT! WATT । 
वैरम्भणादयस्तच सव्ैवायुवशङ्ताः ॥ इति । 

श्रग्नोनां स्थितिमाह च्रम्नय इति । तेषां नामान्यन्यतोक्तानि- 

ते जातवेदसः सव्वं HAG: कुसुमस्तथा | 

दहनः शोषणश्चैव तपनश्च महावलः ॥ 
पिठरः पतगः at RATA भ्राज एव च । इति । 

अन्यत तु नामान्तराण्युक्तानि- 
sual Saas विश्रमभ्रमभशोभनाः | 
आवस्थपाहवनोयौ च दक्तिणाग्निस्तथैव च ॥ 

अन्वाहार्य गाहपत्य इत्येते दश वश्यः । इति । 

अन्धैरन्यथोक्तानि-भ्राजको CARAT HTH: सेहकस्तथा | 
धारको TIRAA द्रावकाख्यश्च सप्तमः ॥ 

व्यापकः पावकश्चैव AAA दशमः स्मृतः । इति । 
दोषा वातपित्तकफाः । दूष्याः सप्त धातव इति प्रागेवोक्तम् ॥ ४४ ॥ ४५॥ 



४२ शारदटातिलकम् | 

arate शुक्रात् त्वङ्मासाखागि शोपितात् । 

षाट्कीशिकमिदं प्रोक्तं सव्वदेषु देहिनाम् ॥ ४७ 

इत्यम्भूतस्तदा गमे पूर्वजन्मशुभाशुभम् | 
स्मरंस्तष्टति दुःखात्मा WAS जरायुणा ॥ ४८ 

कालक्रमेण स शिगशर्मातरं क्रोशयन्नपि | 
सम्पिण्डितशरौरोऽय जायतेऽयमवाङसुखः ॥ ve 

wa maga तस्य विशिष्टे अवस्थे वदन् प्रसङ्गात् मनःशरोरयोरप्याद 
बुसुक्चेति। ऊभ्भिनाम आर्यत्यादकः ्रवस्धाविशेषः ॥ ४६ ॥ 

ag haired षाट् कौशिकं वदन् श्क्रशोणितकायाणि विविच्याचषटेखरायिति । 
शक्रात् पितुः शक्रात् ्रयुदि। शोणितात् मातुः शोखितात् त्वगादि । 

तदुक्तम्-माढतस््रोणि fascia) इति । 
अन्यत्र तु--खदवः शोणितं मेदो मांसं शोषा THz गुदः | 

छत्राभोव्येवमादयासतु भावा ATSAAT मताः ॥ 

श्मख्ुलोमकचाः ary शिराधमनयो नखाः | 

दशनाः शक्रमित्यादि fac: पिटससुह्ववाः ॥ इति ॥ son 

गर्भाशये aqfefa प्रकारमाह va दति । दइलयन्भत अवन्तरितहस्तव्च- 
रोः माटण्रष्ठमाथितो Masala: | यदाहः- 

पाल्यन्तरितदस्ताभ्यां Baw पिघाय सः । 

उदिम्नो गभसंवासादास्ते गभं भयान्वितः ॥ 
स्मरन् FEMA: स नानायोनोञ्च यातनाः । 
मोक्लोपायमभिष्यायन् वत्ततेऽम्यासततपरः ॥ इति । 

अन्यत्र विशेषः--कताच्ञलि लेलाटेऽसौ माटण्ष्ठमभिथितः | 
अध्यास्ते सद्चद्गात्रो गभं दक्िणपाश्वंगः ॥ 
arava eat नारो लवं मध्याखितं मतम् । इति ॥ ४८ ॥ 

कालक्रमेणेति। कालक्रममाह यान्नवल्काः- “नवमे दशमे वापि" इति 1 

अन्यतापि-समयः प्रसवस्याथ मासेषु नवमादिषु । इति । 

सम्पिण्डितशरोरः agama: अवाङ्मुखः अधोमुखः सन् जायते उत्पद्यते | 

सूतिमारुते नेतर दति शेष; । यदाइः- 



प्रथमः qa: | ४२ 

ad तिष्ठति निश्चेष्टो भोल्या रोदितुमिच्छति ॥ ५० 

ततश्चे तन्यरूपा सा Bam विप्रवरूपिणौ | 

fusafafearara निल्यानन्दगुणोदया ॥ ५१ 

नवमे दशमे मासि uae: सूतिमारुतः | 

निःसायते वाण इव जन्तुज्दरेण सञ्चरः ॥ इति । 

अन्यत्रापि-क्रियतेऽघःशिराः सूतिमारुतः प्रबलैस्ततः | 

fara रुजद्गात्रो योनिच्छिद्रेण वालकः ॥ इति । 

au frae fasfa भूमाविति शेषः ॥ ४९ ॥ ye ॥ 

एवं शरोरोत्पत्तिपयन्तामर्धरूष्टिसुक्ता ^तत् प्राप्य” इति सामान्धत sat 

meee विविच aa ater रोदितुमिच्छति इत्युक्तरोदनस्याप्यव्यक्त- 

वणीमकलत्वाद् वर्णणत्यत्तिप्रकारच्च वदन् सव्यमन्ताणां सामान्यतः कुण्डलोत 
safaare तत इत्यादि । तदुक्तम् - 

मूलाधारात् प्रथमसुदितो यस्तु भावः पगख्यः 

पञ्चात् पश्यन्त्यथ ELAM बुद्धियुङः AAAS: | 

वक्त say रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा- 
वदस्तस्माद्ववति पवनप्रेरितो वणंसद्धः; ॥ 
खोतोमार्गस्याविभक्तत्वहेतो स्तत्रार्णनां जायते न प्रकाशः | इति । 

त्र ततः शरीरोत्पल्यनन्तरं चैतन्यरूपा अतएव शब्दव्रह्ममयो सा देवी कुण्डली 
परदेवता Baan गुणिता अतएव विश्वालमना सन्धात्मना प्रबुदा जातप्रबोधा 

मन्त्रमयं जगत् सूते इति दूरेण सम्बन्धः । तत्र मूलाधारे कुण्डलोभूतसर्पवन्राड़ो 
aaa | ana वायुवशदस्याः सञ्चरणमेव गुणनम् । तत्र चैतन्यरूपा इति 
खरूपाख्यानम्। सा प्रसिदा। सव्धैगेति सामान्यतो व्यापिद॑र्िता। 
विश्वरूपिणोति विषयव्याधिः। शिवसन्निधिमासाश्य स्थितेति शेषः। अनेन 
शेवसिदवान्ते शक्तिशब्दवाच्येयमिव्युक्म्। सन्निधिशब्द्॒रौपचारिकः। तन्मते 
शिवक्तयोरमेदात्। तदुक्तमभिनवरुषपादाचार््-- 

शक्ति शक्तिमद्रू पादुव्यतिरेकं न वाच्छति | 

तादा्रमनयोनित्यं वङ्किदाहिकयोरिव ॥ इति । 
यदा सम्यङ्निधिः खरूपं शिवखरूपं प्राप्य इत्यर्थः । वच्यति च-“पिर्डं भषेत् 
कुण्डलिनो fan” इति गुणानां सत्त्वरजस्तमसां उदयो यस्यां सा । 



88 शारदातिलकम् | 

दिक्गालायनवच्छिन्ना सव्वैदेहानुगा शुभा । 

परापरविभागेन परशक्तिरियं स्मता ॥ ५२ 
योगिनां हृदयाम्भोजे नुव्यन्तो निल्यमञ्जसा | 
आधारे सर्व्वभूतानां स्फ् रन्ती विगुदाक्रतिः ॥ ५३ 

नित्यानन्दा चासौ गुणोदया च सा। नित्यानन्देत्यनेन कुण्डलिनोखरूपमुक्तम् | 
गुणोदयेत्यनेन सांख्यमते प्रक्षतिवाेत्युक्तम् । यदाहः-- 

प्रधानमिति यामा या शक्तिरिति कथ्यते। इति ॥ ५१॥ 

इदानोमाध्यामाधिभूताधिगुणाधिविषयाधिज्यौतिषक्रमेण तस्या ana 

fearafa: सव्वैदेदानुगेति देहव्यािः । परापरविभागः। काचन परशक्ति 

तदिभागेनापि इयं परशक्तिरेव । यदादः- 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्दिरेव च । 

अङ्गार इतोयं मे भिन्रा प्रकतिरटधा ॥ 
अपरेयमितसत्वन्धां wats विदि मे पराम् | 

जोवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यंते जगत् ॥ इति। 

यद्वा परः स्थूलः श्रपरो महास्थूल महदादिः तदिभागेन परशक्ति: स्थूला 
शक्तिः । “Bea स्थला” इत्युकञेः। अनेन महदादिव्याधिः। यद्वा सव्यैदेहानु- 
fata शब्दतोऽर्थतश्च पुस्तोनपुसकलिङद्गव्यापिदशिता। शब्दतो यथा शिव 
रुच्यते कुर्डलिनैो्युचयते प्रधानमिल्युच्ते । एवश्ूतापि सा wana निदिष्यते 
इत्याद परापरेति । परा प्रक्षतिः ्रपरं पु नुंसकप्रक्षतिः afta तत्त्यागन 
इयं परशक्ति: स्मृता । अयमधंः। यद्यपि लिङ्गतयवाच्या तथापि तुणेभेवाचल- 

भक्तिभारपरिग्रान्त भक्गजनसमस्ताकाइ्कल्पवज्ञो परशक्तिशब्दवाच्येति। अत 

एव शुभा रमणोया । यदाहराचायग्याः- 

पुनपुसकयोसतुल्याऽप्यद्गनासु विशिष्यते । इति । 
नित्यक्कित्रा्रायेऽपि- 

सव्यैतापि स्थिता get कामिनीषु विशेषतः | 
प्रकाशते ततस्तासामतिहठत्तिं न कारयेत् ॥ इति । 

Tat aaa योगिनां हृदयाम्भोजे saat नित्यमित्यनेन ata 
गुरूपदेशेन श्रायत इत्यथेः। “ex देशिकदेशितेः” इत्यङ्ञेः। waar 
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again देवी alae fasta | 
कुण्डलोभूतसर्पाणामङ्गथियसुपेयुषौ ॥ ५४ 
सर्वदेवमयी देवी सव्व॑मन्तमयौ शिवा | 

aaa Aa सृच्छ्ात् सुच्छतरा विभुः ॥ ५५ 
चिधामजननो देवौ शब्दब्रह्मखरूपिणो । 

दिचत्वारिंशदर्णात्मा पञ्चाशदरंरूपिणौ ॥ ५६ 
गुणिता सव्वं गावेषु कुण्डली परदेवता | 
विग्रवात्मना प्रवुद्वा सा सूते मन्वमयं जगत् ॥ ५७ 

सव्वैजन्तूनां आधारे मूलाधारचक्रे स्फुरन्तोत्यनेन स्थाननि्देणः । विद्युदाकृति- 

रित्यनेन ध्यानसुक्तम् । यदाइः-- 

तडित्कोरिप्रख्यां खरुचिजितकालानलरुचिम्। इति । 

अधवा अनेनानेकशब्दोत्पत्तिहेतुत्वेनानेकविलासवतो्यक्तम् | WA य 

्रावत्तंः स यथा शङ्कमाहत्य fasta तददियमपि Sates: । इदमवान्तरवाक्यं 
भित्रमेव । शङ्गति कण्डलोत्यनयोः ईतुहेतुमद्ाबैन योजना । कुण्डलोभूताः 

कुण्डलाकारतां प्राप्ता ये सर्पास्तेषाम्। केचन कुण्डलीति भिन्नं पदं वणयन्ति | 
भूतानि सर्पाश्च एते यथा कुटिलगतयः तददियमपीत्य्थं इति। aa कुण्डलो 
परदेवतेत्यनेन yaaa) सब्यैटेवमयोति देवव्यापिः। दिव्यतीति देवो 
तेजोरूपेत्यधैः । अनेन तेजोव्यापिः। सव्धमन्वमयोति मन्व्याभिः। शिवा 

शिवरूपेत्यथंः। यदा शिवा कल्याणरूपा । अनेन कल्याण्व्या्िः | 
ara सव्यैतत्तमयोति तच्छव्यापिः | aaa aaa fay: इति विरोध- 

ufterg ae दुर्ाना। यदा सच्छात् व्रसरेणोरपि स॒च्छतरा 

अन्तःखितत्वात् स्तरा TEA । अनेन अ्रणादिव्यापिदंशिता । तदुक्तम्- 
बालाग्रस्य सहस्रधा विदलितस्यैकेन भागेन या 

सुच्मत्वात् सदृशो तिलोकजननो । इति । 
विभुः इयत्तया ज्नातुमशक्या ॥ ५२-५५ ॥ 

fanafa सोमस्य्यागिनिरूपम्। यदा विधामेति खान्रयम् । पाताल- 
भूसवगेरूपम् । अनेन wane! दिचत्वारि्दर्णातमेति भूतलिपिमन्त- 
मयो । पच्चाशदर्णरूपिणोति माटकामयौ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 



४६ शरदातिलकम् | 

एकधा गुणिता शक्तिः सव्व॑विश्वप्रवत्तिनौ | 
वैदादिबोजं श्रोबोजं शक्तिबीजं मनोभवम् ।॥ ५८ 
प्रासादं तुम्बरं पिण्ड' franca’ गणेश्वरम् | 
MUTANT Set नारसिंहवराहजम् 11 ५९ 
वासुदेवं हयग्रीवं बोजं शरोपुरुषोत्तमम् | 

अन्यान्यपि च बोजानि तदोत्पादयति प्रवम् । ६० 
यदा भवति सा संवित् दिगुणोक्ततविग्रहा | 
हंसवर्णी परात्मानौ शब्दार्थो वासरच्चपे ॥ ६१ 

एवं सामान्यत उत्पर्तिसृक्ता एकदगादिविशेषाकारेणए शब्दखष्टिं वदन् 

Wyant तच्नगच्छब्दस्चितामर्रूषटिमप्यभिधातुसुपक्रमते एकधेति। wa 
faa’ weed ततुप्रवर्तिनो तदुत्पादिका शक्तिः। एकधा गुणिता वेदादि- 
बोजसुत्पादयतोति सम्बन्धः । एवमग्रेपि बोषव्यम्। वेदादिवोजं प्रणवम् 
wet af: योबोजम् wea शक्तिबोजं नवमे । मनोभवं सप्तदशे । 
प्रासादम् अ्रष्टादभे। तुम्बुरुभेकोनविंशे। पिण्डसुपान्त्यं । चिन्तार्न- 

भेकोनविंथे। गणेश्वरं ated | मा्तण्डमैरवं चतुदंगे। Sq एकादणे । 
नारसिंहं det! वाराहं पश्चदगे। वासुदेवं ग्लौ । इदं गोपालबोज- 

त्वेनोदुतम् | तदासुदेवशब्देनोक्तम् । तत् सप्तदशे । नारदपञ्चरातोक्त' वियन्त 
वासुदेवबोजं ati हयग्रोवं पञ्चदशे, ओोपुरुषोत्तममिति ओोयुक्तपरुषोत्तम- 
मितयक्ञत्वात् शक्तिशक्तिमतोरभेदात् परुषोत्तमशक्तिबोजं यओोपुरुषोत्तमबोज- 

WIAA | तत् सप्तदगे। WA कामबोजमेव पुरुषोत्तमबोजत्वेनोक्तम् | 
यदाइः-धरयालिङ्ितो ब्रह्मा मायाबिन्दुविभूषितः। 

पुरुषोत्तमसंन्नोऽत्र देवो Wantage: ॥ इति । 

श्रन्यान्यपोति चन्द्रवोजविम्बनोजादोनि ॥ ५८-६०॥ 

हंसव्णो चतुदंशे | Waal वर्णाविति सम्बध्यते | परमा वाचकावित्यरथः। 

तौ सोहंरूपावन्त्यं । प्रकतिपुरुषाविति। यद्यपि पुरुषोऽनादिस्तथापि 

मायाशबलितल्वेनाव् प्रादुभाव उपचारात्। अन्यदुयुग्म' यदुजगति अस्याः 

सकाश्ाादजायतेति waa | तच्च ज्योतिमेन्वादि। वैषरं मन्तहयं eet) 
शत्तिविनायकं wet) यदप्यग्रे नवाक्षरयोगाद् हादशाक्तरस्तथापि 



प्रथमः पटलः । ४७. 

खजलयेषा परा देवी तदा प्रक्षतिपुरुषौ | 
यदूयदन्यब्जगत्यस्यां युग्मं तत्तदजायत ॥ eX 
विगुगीक्रतसव्वाङ्गौ चिद्रूपा शिवगेहिनौ | 
प्रसूते agit मन्तं मन्त' शक्तिविनायकम् ॥ ६३ 
पाशाद वाच्तरं मन्व' Sys चण्डनायकम् | 
सीरं wage शक्तिस्भवं विनतासुतम् | 
वागौशौवगर्ञरं aa’ नौलकरटं विषापहम् ॥ ६४ 

qa’ विगुरितं देव्या लोकवयं गुणत्रयम् | 

धामवबयं सा वैदानां वयं ववयं शुभम् ॥ ६५ 
विपुष्करं खरान् देवी ब्रह्मादौनां वयं चयम् । 

qe: कालवयं शक्तिवयं हत्तितयं महत् | 

नाडीवयं विवगे सा यद्यदन्यत् विधा मतम् ॥ ६६ 
बोजत्यामकत्वं याणां बोजरूपत्वेन प्राधान्यात् । sl ओ ङोः इति 
वन्त्ान्तरोक्तो वा। पाशद्य' नवभे। त्रयत्तरमिति त्रिकण्टकौदयं दशमे । 
विशेषणविशेष्यभावो वा। aye ena) चण्डनायकं चण्डेश्वरं fat, सौरं 

aged | मल्युज्ञय मष्टादशे । शक्तिसम्भवं मन्तहयं नवमे । शक्त' श्रवमिति 
पाठे शाम्भवं तन्तान्तरोक्तम् प्रणवमायाबोजप्रासादामकम् । विनतासुतं faa 

ॐ इति तन्त्रान्तरोक्तम्। वागोशोकयत्तरं aati वागोशमिति पाठे 
च्रयक्तरमिति नवमस्थम् शाक्तमेकम्। विषापहं नोलकरढभेकोनविंथे ॥ ६१-६४ ॥ 

यन्तं aaa | गुणत्रयं .धामतयं चतुरे । यद्यप्यथव्वैवैदोऽस्ति तथापि शोव- 

ध्वदाटरूपपदाथं तयण यज्ननिष्यादनात् वेदत्यमिवयुकञम् । चुतिरपि- 
“सैषा ant विद्या an” इति । atad प्रणवस्य श्रकारोकारमकाराः। चिपुष्करं 

aaa! तस्य Wena वित्वम् । खरान् उदात्तानुदात्त- 
स्वरितान् । देव्यः गायज्रीसरखतोसावित्यः। ब्रद्मादोनां ्रह्मविष्णुमहेश्बराणां 
advan, देवीति faa पटे कुण्डलोविशेषणम्। asad दक्षिणाग्नि- 
गार्हपत्याहवनीयम् । कालत्रयं अतीतवरत्तमानभवि्द्रूपम् प्रातमंध्याह्क- 
सायं कालरूपं ati शक्तितरय॑॑रौद्रोज्येष्ठा वामासकम् तदाद्ये । प्रभावोत्ताष्- 



gc शारदातिलकम् | 

चतुःप्रकारगुणिता शाम्भवो शरमदायिणौ । 
तदानों पद्मिनोबमोः करोति चतुरक्षरम् ॥ ६७ 

चतुरणं महादेव्या देवौतच्वचतुष्टयम् | 
चतुरः सागरानन्तःकरणानां चतुष्टयम् ॥ ee 

सृच्छ्ादोश्चतुरो भावान् विषणोर्मत्ति चतुष्टयम् | 
चतुष्टयं गणेशाना मात्मादोनां चतुष्टयम् ॥ ee 
ओजापूकादिकं TS धश्मादौनां चतुष्टयम् | 
दमकादौन् गजान् देवौ यद्ृयदन्यच्चतुष्टयम् ॥ Oe 
पञ्चधा गुणिता wat शम्भोः सर्व्वारथदायिनी | 
विपुरापञ्चकूटं सा तस्याः पञ्चा्तरदयम् ॥ ७१ 

Tweed वा | वत्तित्रयं यजनाध्यापनप्रतिग्रहरूपम्। “atfe कर्माणि जोविकेति" 
स्मरणात् । छषिपाशपाल्यवाणिज्य' वा ठत्तितयम् । मदिति पाठे नाडोव्रयस्य 
विशेषणत्वेन महदिति योज्यम् । नाड़ोरयं इडापिङ्गलासुषुमृणारूपमाद्यं | 
विवे धमाधेकामाः। “तिव wean.” waa अन्यदिति 
दोषत्यादि ॥ ६५ nee ॥ 

पद्चिनोबन्धोरिति। तन्त्रान्तरोक्तः प्रणवमायाहंसवरणवमकः। महादेव्या 

WAS WA । देवोतश्छचतुष्टयम् आ कतक" frame’ शिवतच्व' सव्येत- 

वच्च ति । चतुरः सागरानिति। प्रागादिदिगपैक्तया चतुषु वसतुतस्तस्यैकत्वात् | 

अन्तःकरणानि मनोवुदयहडङ्ार चित्तरूपाणि ॥ ६७ ॥ ee ॥ 

सच्छादोनिति aa | aaa आदिशब्देन पश्यन्ती मध्यमावेखयः | 

तदुक्तम्-वैखरो मध्यमा चैव पश्यन्तो चापि VAT | 

व्युत्क्रमेण भवन्त्येताः कुर्डलिन्धादितः क्रमात् ॥ इति । 
भावान् अवस्थाविगेषान् जाग्रत्सप्रसुषुधितुरोयान् । विशेषणविशेष्यभावो वा | 

विष्णुमूत्तिरष्टमे। गणेशनामिति व्रयोदओे। आत्मादोनामिति चतुर्थे । 
पोटमिति ओढ्डोयानजालन्धरपूणंगिरिकामरूपाणि। ध्ादोनाभिति चतुरे । 
अघक्षादोनामय्युपलकाम् {` धश्षा्यशोनां वा तदाद्यं । गजान् इत्यष्टमे । 
अन्यदिति सिद्दादिमण्डलदोक्ता हेरम्बमन्त्र देवोदूतोबोजादि ॥ ee ॥ ७० ॥ 



प्रधमः Use | Be 

Wate महादेव्याः सव्वेकामफलप्रदम् | 
WAAL मेशस्य TATU गरुत्मतः ॥ 8 
सम्मोहनान् TY कामान् बाणान् पञ्च YA | 
प्च प्राणादिकान् वायून् पञ्च वर्णान् महेशितुः ॥ ७२ 

मूर्तौ; पञ्च कलाः पञ्च पञ्च ARMS: क्रमात् | 

SAAT परा शक्ति वेँदवैदार्धरूपिणी ॥ ७8 
षोढ़ा सा गुणिता देवो धत्ते wa’ षड्क्तरम् | 

षट्क्टं विपुरामन्त गाणपव्यं षडक्षरम् ॥ ७५ 
पश्वेति । क्रमात् पञ्चकूटादिकम् एषा जतोति । क्रमसु वश्चमाणः शक्ति- 

ध्वन्धादिकः। एवमथेऽपि षट्क्रमादिति पदानि शब्दष्टौ संयोज्य भयमेवार्थ- 

स्तेषां व्याख्येयः । पञ्चकूटमिति। ह स कं ल र एते पच्चवर्णाः THAT: कूट- 
शब्देनोच्यन्ते। तस्याः पञ्चा्तरदयमिति। एकः पञ्चकामैरपरे वाणबोजै- 
शतानि eet) aga दक्तिणामूर्तिसंहितायाम्- 

तिपुरेशो मन्तमध्ये वाणाः ata मरष्वरि । 
तैरेव पञ्चभिवीरे विद्या agra भवेत् ॥ 
ू्ववीक्रपञ्चका्मैसु पञ्चकाभेश्वरो भवेत्। इति । 

पश्चरत्रमिति। aa ad नलु इति मन्तपच्चकं तन्ान्तरोक्तम् | 
सिद्ाद्या विजया श्यामा वाराहो सुन्दरोत्यपि। इति । 

प्रेशस्येत्यष्टादशे | गरुत्मत इति चतुरविंओे। सम््ोदहनानिति बडुवचनमाद्य्थम् 

सण्परोहनादोन्। कामान् वाणान् Stet सुरहुमान् मन्दारपारिजातसन्तान- 

कस्पहुमहरिचन्दनान् | वायुन् आद्ये । वर्णान् शक्तादोन् ठतोये । महथितुरिवि 
भभ्रिमेण सम्बध्यते। मूर्तीर्टादथे। कला fare wei ब्रह्मच 
tare wered | wafefa च्रेयम्। तच्च भरूतप्रणवमेदादित्यसूत्तिपद्य- 

मव्यादि धत्ते विधत्ते करोतीत्य्धः | ७१-७४ ॥ 
षष्त्तरं॑राममन्तरं॑पञ्चदे। षटकूटमिति तिपुराणवोक्तम्। aaa? 

मध्यबोजम्। तदुक्तम्- 
कान्तान्तवान्ताकुलन्तान्तवाम नेत्रान्वितं दण्डिकुलं सनादम् | 
षट्कूटमेतत् त्रिपुराणेवोक्तमत्यन्तगुद्य स्मर एव arate । इति। 



५० शारदातिलकम् | 

षडक्षरं हिमरुचे नारसिंहं षडक्षरम् | 

ऋतून् वसन्तमुष्यान् षड़ामोदादौन् गणाधिपान् ॥ og 
MUTA रसान् शक्तीः शाकिन्यादयाः षडध्वनः | 

aa’ us गुणितं शक्तेः षड़ाधारानजोजनत् | 
षड़् विधं यव्नगत्यस्पिन् सव्वं' तत् परमेश्वरी ॥ ७७ 
सप्तधा गुणिता निलया शङ्कराङ्ेशरौरिणो | 

सप्राण चिपुरामन्त' सप्तवै विनायकम् ॥ ७८ 
गाणपत्यं तन्वान्तरोक्गं चतुथेयन्तं वक्रतुण्डं वान्तम् । षडक्षरं शैवमष्टादभे। 

षडक्षरं ayaa arent, विशेषणविरेष्यभावो ati हिमरुचेः षडक्तरं 

चतुदशे। नारसिंहं det: seat पाशपताखरं॑विंथे। विशेषणएविशेष्य- 
भावो वा । ऋतूनिति त्रयोविंशे । आमोदादौनिति त्रयोदशे । कोशानुर्गभोनाय्ये । 
रसान् ATT | शक्ञोरामोदादोनां त्रयोदशे । शकिन्याद्या इति faz 
amit: शाकिन्याद्या इति विशेषणविशेष्यभावो वा। षडध्वनः पञ्चमे । यन्तं 

नवमे। आधारान् पञ्चमे । जगति यत् va oe विधं षड्ङ्सोतामन्तषट्- 
क््मासनादि ॥ ७५-७७ ॥ 

सप्ताणंमिति। सप्तवणं पश्चावतीमन्तं दशमे । ` तिपुरामन्तमिति मायाबोजा- 

द्यनुलोमविलोममैरवोमन्वः। सप्तवणं weed सप्तदशे । विनायकं gre 
चयोदथे। यदा ane चिपुरामन्चं विनायकं सप्तवणंमिति विशेषणविशेष्य 
भावः। व्यादृतोनामिति एकविंशे । anata अरहूशमन्त॑सपदशे। 
सुदशनं wet) विगेषणविगेथभावो at) लोकान् भूरादिकान्। fray 
विन्यपारियात्रसष्यक्क्तमलयमडन्द्रक्तिमतः। खरान् षड. जक्षभगान्धार- 

मध्यमपच्चमधेवतनिषादान्। धातून् त्वगादोन् आद्ये । मुनोन् वशिषटकश्य- 
पातिजमदग्निगौतमविश्वामित्रभरदाजान् वैवसखतमन्वन्तरे अत एव ऋषयः सप्त । 

दोपान् weg । ग्रहानिति। केषाशचिग्मते 

राकैत्ोगरंत्वाभावात् सपे त्यक्ताः तान् षषे । तथा च वराहमिहिराचार्यः-- 

अ्रृताखादविरेषात् श्ित्रमपि शिरः किलासुरस्येदम् | 

प्राणेरपरित्यकञ ग्रहमावं नैवमाप्रोति ॥ 

इत्यादिना | 



प्रथमः पटलः | ५९१ 

सपा व्याहृतीनां सा TAT FETA | 
लोकान् गिरौन् खरान् धातून् समुनोन् Sto ग्रहानपि ॥ ` 

समिधः सप्त संख्याता सप्र जिह्वा हविर्भुजः । 
अन्यत् सप्तविधं यद्यत् तदस्याः समजायत |) So 

अष्टधा गुणिता शक्तिः शेवमष्टात्षरदयम् | 

विष्णोः श्रौकरनामानं मन्मष्टाक्तरं परम् ॥ ८१ 

अष्टाक्तरं हरेः शक्ते रष्टात्षरयुगं परम् | 

भानोरष्टाक्ञरं दौम Aen परमात्मनः ॥ ८२ 
एवमुपरागकारणसुक्तमिदं दिव्यदृभभिगचार्ययेः | 
राहरकारणमस्मित्रिल्यक्तः शस््सद्धावः ॥ 

योऽसावसुरो WE स्तस्य वरो ब्रह्मण पुरा दत्तः | 

भ्राप्यायनसुपरागे दत्तइतांशेन ते भवितेति ॥ 

इत्यादिना च बहना ग्रन्यसन्दर्भेणए रादकेत्वोः ग्रहता निरस्ता । श्रपिश्ब्दा- 

द्नोजनदिति क्रियाऽलुषज्यते । समिध इत्युत्तरपदसुत्षरक्रिययाऽन्वेति । हविभूजः 
समिधः सप्त Beat: 1 तथाच अुतिः- 

सप्त ते अग्ने समिधः aa’ जिद्वाः सप ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । इति । 

सप्ग्रहाणां वा- 

war पलाशः खदिरोऽप्यपामार्गाऽथ पिष्यलः। gaat: शमो । द्रति । 
तदा हविर्भुज इत्यत्र न सम्बध्यते । सपजि्नास्िविधा अपि पश्चभे। अन्यदिति 
प्रक्षतिविक्लतितिपुरातश्वगरुडमन्वयन्तपरलमन्वदयवैवसखवमन््रादि ॥ ऽट-८० ॥ 

Ta दइयमप्येकोनविंशे। विष्णोः sacar परमष्टात्तरं wore दावपि 

amen हरेरिति agent, शक्तेरिति aaa युगलमपि। भानोरिति 

चतुदंभे। दौर्गहयमप्येकादशे। परमान इति we) नीलकर्ठस्येति । 
मोलकण्ठशब्देन «Paral ग्णहौतः a fat) तन्त्रान्तरोक्तो वा “ॐ 

नीलकण्ठाय स्वाहा” इति । वासुदेवामकं मनु मन्त्रम् । AMAT मनुशब्टो 

मन्त्रस्य dat “ॐ नमो वासुदेवाय” इति तन्तान्तरोक्तम् | 

aad Get! तस्य॒ कामार्गलत्वेन प्रसिष्धयभावात् aaa 
कामार्गलम् | 



५३. शरदातिलकम् | 

अष्टां नौलकाण्टस्य वासुदेवात्मकं मनुम् | 
यन्तं कामा्ग॑लं दिव्य देवौयन्तं घटागेलम् ॥ ८३ 
गन्धाष्टकं शुभं देवीदेवानां हृदयङ्गमम् | 

ब्राह्माद्या भैरवान् सर्पान् Alea वसुनपि ॥ ८४ 
TENS महादेव्या अष्टा्टकसमन्वितम् | 

अष्टौ सा प्रक्ततीरविघ्रवक्रतुण्डादिकान् क्रमात् ॥ ८५ 

व्योम ब्रद्मन्द्रलोकेशवल्िव। "^ क्लिविन्दुमत् | 
कर्णिकायां लिखेत् साध्यं कामिनोच sees ॥ 
aa मासकलाप तेष्वालिखेत् सखरमेदितम् | 

= afsaaat a 

दन्तपत्रेषु : सान्तश्च कादिभिः॥ 

वेष्टयेमन्दिरेणेतत् वद्धिः शत्तयाद्भःशेन च । 
1 टार्मजेनत aA ° © 4 

यन्त्रं घटागेलेनेतत्तुल्यं कामागंलं विदुः ॥ इति । 

दिव्यं यमागेलमिव्य्ैः । “दिव्यं यमागैलं यन्तम्” sat) ददं चतुर्विंशे । 
देव भुवनेगो । “sagt शत्तिदेव्याख्या” इत्युक्तेः । तस्या यन्वं घटार्गलं नवमे । 

गन्धा्टकं विविधमपि तूर्ये । देवो विष्णुः देवः Gara देवौ । देवो च देवौ 
च देवाः तेषाम्। कचिद् दिव्यमिति पाठः। तदा देवानामिति सामाग्येन । 

ब्राह्माद्या; षष्े। अष्टौ सैरवान् नवमे । सांस्रयोविंे। श्र्टमूर्तर्विभे । 
आणा; पूव्मीदिदिशः। वसनिति- 

धरो रवश्च सोमश्च आापश्चैवानिलोऽनलः | 
WET प्रभासश्च अष्टौ ते वसबः स्मृताः ॥ इति । 

अष्टा्टकसमन्वितमण्टपोटं चतुःषष्टिविधं यथा- 

मायामङ्लनागवामनमदहालच्डोचरिताभगु- 
च्छायाकतहिरण्यदस्तिनमडन्द्रोडडीण चम्पापुरम् | 
षष्ट्तीरका AGATA: Weak: 
कोलाङुललक TUT कुरुदेतरैकलिष्कन्वं दाः ॥ 
काश्मोरेकास््नकाश्चोमलयगिरिवरेकारकन्धृ तदेवो- 
कोषाख्रातेशजालन्धरसुरभिमनोषाद्विकाशेप्रयागाः । 



प्रथमः पटलः | ४५२ 

अणिमादिगुणान् नागान् वङ्कमृततीयमादिकान् | 
aera जगत्यस्मिन् सव्व वितनुते यदा ॥ ८६ 
गणिता नवधा निलया सृते मन्व' नवात्मकम् | 

नवकं शक्तितत्वानां TMI महप्रवरौ ॥ ८७ 

नवकं पीटशक्तौनां शृङ्गारादौन् रसान् नव | 
माणिक्यादौनि रलानि नववर्गयुतानि सा ॥ व्य 
नवकं प्राणदूतीनां मण्डलं नवकं शुभम् | 

यदूयन्नवात्मकं TA TAA उदञ्चति ॥ ce 

fata: कामकोटरोज्नयिनि समधुरं कोण्लाकान्यकुनो- 

द्यानोद्धाराद्रहासाविरज इह ततः कुण्डिनं राजगेहम् ॥ 

नेपालपुण्डवदैनमालवपरसोर कामरूपकेदाराः 

विश््यमहामठगोखुति काम्पिल्यग्रोपोठमरुदोशणः ॥ इति । 

madre | विघ्नान् anquia तयोदशे। अण्मिादोति । 

अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा । 

fray वशित्वं प्राकाम्यं प्रा्िरेव a इति। 

भागान् गजान् अष्टमे । asta पञ्चमे । यमादिकान् wear अन्यदिति 

खवाणरतिप्रिय धूमावतोमन्ादि ॥ ८१-८६ 1 
नवेति । जगति यावान् नवामको नवाक्रो मन्त्रस्तं सते | सशाङ्गनवाणं- 

गोपालमन््ादि | सैत्यन्तं प्व्यक्नियया उत्तरपव्यसुत्तरक्रियया सम्बध्यते । 

शक्तित्वानामिति प्रकतिनादो बिन्दुः बिन्दुनीदो ast Ost Ser वामेति 
नव शक्तितच्छानि ara । वच्यमाणानि दश सदाशिवव्यतिरिक्तानि नवैत्यन्ये | 

पोटशक्तौनाभिति तत्त्मन्नेष्वपि तत्र तत्र । शद्गारादोन् । 

श्गारवोरकरुणाङतहास्यभयानकाः । 
बोभन्रौद्रणान्ताञ्च नव काव्ये रसाः स्मृताः ॥ इति । 

रल्ञानि नव ante ष्ष्टे। प्राणटूतोनामिति त्रयोविंशे । मण्डलं नवनाभं 
aaa: यद्यदिति । नवकुण्डनवग्रहकूरौचक्रनवकोष्ठादि ॥ ८७-८८ ॥ 



५४ शारदातिलकम् | 

दशधा विक्लता शम्भोर्भामिनो भवदुःखडा | 

STAC गणपते स्त्वरिताया दशाक्तरम् ॥ € ° 

दशात्तरं सरस्वत्या यत्तिण्याः सा TATATA | 

वासुदेवात्मकं मन्वमभ्वारूढादशाक्तरम् ॥ €< १ 

विपुरादशकटं मा विपुराया दशान्तरम् | 

Mal पद्मावतोमन्त' रमामन्व' STATA ॥ < र 

दशकं Tiara तत्वरूपा ASAT | 

नाड़ोनां दशकां विष्णो रवतारान् दश क्रमात् | 

दशकं लोकपालानां AAS WAST ॥ ९३ 
गण्पतेरिति | क्तिप्रप्रसादनस्य Het । त्वरिताया इति दशमे मायाहोनम् | 
तदुक्घम्--वगर खे च acer: शिवयुक् चरमोऽङ्गना a, साव्विलवम् | 

श्रन्यः सयोनि रख्रान्तिकः सतारो मनुदेणणयुतः ॥ इति । 
वर्ति । वर्च दं । खे खरूपम्। च खरूपम् । acer: छः शिवयुगकारयुतः 

Bl चरमः क्षः। अङ्गना a द्यु दकारः सा्व्विलवं उकारानुखा युतं 
तेन दहं । अन्यः क्षः सयोनिरेयुतः A) We फट् तदन्तः । सखतारः प्रणवयुक् 

श्रादौ । इति त्रितादशात्तरोद्वारः। नारायणोयेऽपि- 

भुवनेशो भूतदण्डो कलान्तान्त्य' सयोनिकम् | 
तत्पश्चमं तदन्तं TUX सामन्तान्तालयम् ॥ 

वामाख्या Saag कोपतच्छं STATA | 
एतत् फडन्तं तारादि मन्तं विव्यादशात्तरम् ॥ इति । 

भुवनेति। भरूवनेशो हः भरतं उः दण्डोऽनुखारः तेन El कलाः खराः 

वदन्तः कः वदन्त्यः खः सयोनिकम् एकारयुतं तेन Gi तत्पञ्चमं च तदन्तं =I 

सरुद्रम् एकारयुतं तेन छे । सामन्तान्तः विसगीन्तः । आलयं क्षकारः । वामाख्या 

wi wa हुं तदधे दं ature oa) हरेण -एकारेण अन्ते 
गुक् क्ते। एतत् फडन्तं प्रणवादिकं दशवणंम्। सरस्वत्या इति सप्तमे । 
afeer इति aerate “al” ओ" afefe हं हं हं are” इति। 

वासुदेवामकमिति गोपालं सप्तदथे। श्रश्वारूढ़ेति dered सुक्षा दशमे । 



प्रथमः पटलः । ५५ 

एकादशक्रमात् संविद् गुणिता सा जगन्मय । 
रुद्रेकादशनीमादयशक्तेरेकाद शक्रम् ॥ 

एकादशाक्षर वाण्या सुद्रानेकादश क्रमात् ॥ € ४ 
WAAL दशणाक्षथा एव उद्तलात् । तदुक्तम्-- 

आद्य स्रयोदशो दण्डो ततस्वेकादशः परम् । 
श्रष्टमस्य ठतोयं स्यादाद्यतार्तीयसंयुतम् ॥ 
aera’ सप्तमस्यापि हितीयं षषटपश्चमम् | 
श्रायेकादशगसंयुक्तं पञ्चात् सप्तम पञ्चमम् ॥ 
AMAT युतं Taq सप्रमस्य दितोयकम् | 
आरदयतार्तीयसंयुक्तं दिठः ta दशक्तरो ॥ इति । 

दशकूटमिति मध्यबोजस्य षट्कूटत्वमाय्यन्तबोजयोः क्रमेण कूटदयम् । 
qzeafata मिलित्वा दशकूटं चिपुराया इति तन्तान्तरोक्ञम् “Oo” ae ast Tet 
fagaua नमः” इति। पद्मावतोमन्तरं तन्तान्तरोक्तम् “ॐ os पद्मे पद्मावति 
are” दति । रमामन्मष्टमे । राममन्मितिपाठे पञ्चदणे। शक्तितच्चानामिति 

पश्चमे । नाडोनामित्याद्ये । अ्रवतारानिति सदे । लोकपालानामिति qa 
अन्यदिति अग्निमन्तसंस्कार जयदुगमन्तरादि ॥ ९०-८२॥ 

रदरेकादशनोमिति | 

षडङ्गरुदरेकाठन्तो रुद्राध्यायस्य तादृशः | 
एकादश तु रुद्रस्य रुद्रं कादशनो लिति ॥ 

षडङ्करद्रस-“यल्नाग्रतः षट्” “सहखशोषा दाविंशतिः” ततः “अआआश्ःशिशानो* 

“विश्वार्” इत्यनुवाक्दयम् शतम् । सहसखशोर्षेति षोड़शभिर्िंतोयम् । 
षड़.भि स्त॒तोयम् । शतमिति । शतरुदरोयेणाखरम्। शतरुद्रसु-- 

q2ufe aay पुनः षोडशकऋग्जपः | 

एष ते हे नमस्ते दे नतं विदयमेव च ॥ 
मोदु्टमचतुष्कश्च एतत्तु शतरुद्रोयम् । इति । 

WITH: सरखत्या एकादशाक्षर सप्तमे । यदा sae: नित्यक्तिन्राया- 

स्तन््ान्तरोक्षम्। “sl नित्यक्लिनत्रे मदद्रवे aren” इति । धाद्या इति पाड 
देवीविगेषणम्। are अयमपि aga) रद्रानिति- 



५६ शारदातिलकम् | 

समुद्गिरति सर्व्वात्मा गुणिता दादशक्रमात् | 

निल्यामन्वं महेशान्या वासुदेवात्मकं मनुम् ॥ ९५ 

राशीन् भानून् इरे मृर्तीयन्' सा दादशात्मकम् । 
अन्यदेताटशं सव्व यत् तदस्यामजायत ॥ ee ‘ 
चतुविंशतितच्वा सा यदा भवति शोभना | 
maat सवितुः शम्भोः गायवो मदनात्मिकाम् ॥ <७ 

गायवो' विष्णुगायवों गायों विपदात्मनः 

Taal दच्िणामृत्तं गायों शम्धयोषितः ॥ ec 
हरश्च वद्रूपञ्च avanzada: | 

हषाकपिश्च शम्भुश्च कपदीँ रेवतस्तथा ॥ 
खगव्याधश्च wag कापालोति शिवा मताः। इति । 

अत्राप्यन्यदिति ज्ञेयम् । तच्च शक्तिविनायकमन्तादि ॥ ९४ ॥ 
समुद्िरतोति क्रिया काका्तिगोलकन्यायेन पूर््वीत्तरवाक्ययोः सम्बध्यते | 

रन्यो fara सर्व्वौत्तरवाक्ये अन्यदित्यन्तं सम्बध्यते। इत vat 
faata वाक्यम् । मिल्यामन्तं agar वच्प्रस्तारिणयाञ्च ena वासुदेवं 

weet) राभोनष्टमे। भानून् stale caet यन्त्रं नवमे । 
अन्यदिति खड़ गमन््रादि । रएतादृशमित्यनेनेतदुक्तं waft: त्रयोदशधा 
गुणिता वागोखथग्वारूढमन्त्रं विश्वेदेवादिकम् । चतुदेशधा लच्छोवासुदेव- 
गोपालमन्त्रमुवनादिकम् | ager नित्याशूलिनोमन्तिष्यादिकम् | 
ier चक्रमन्तखरकलादिकम्। सप्दशधा लघुपञ्चमोतारादिविव्यामन्ा- 
दिकम् अष्टादशधा क्तष्णवामनमन्मग्निसंस्कारादिकम्। उनविंतिधा 

छष्णधरामन््रादिकम्। विंशतिधा दलधरोमामदेसखरमन्तादिकम् । एकविंशतिधा 

वटुकनाममन्त्यन््ादिकम् । दाविंशतिधा क््णाव्राधिपतिस्मुखोमन्तादिकम् | 

anfanfta लघुश्यामा पुरुषोत्तमद्दङ्गमन्ादिकं aa इति ॥ ८५॥ < ६ ॥ 

यद्यपि तयोदशविश्वेदेवात्िका चतुदेशभुवनास्मिका पञ्चदशतिष्यासिकापि 

रषटभगवल्युत्पादितैव तथापि परादैपयन्तं तस्याः स्वात् ARIA AAMT, 
प्रधानभूता श्राह चतुरिति । चतुर्विंशति स्तश्चसखरूपं तद्रूप आमा यस्याः सा 

चतुविशतिधा गुरितेत्य्थः। सवितुरित्येकविभे। शब्पोरिति तन््रन्तरोज्ञा । 



प्रथमः पटलः | ५७ 

चतुविश्तिततत्वानि तस्यामासन् परात्मनि ॥ ९९ 
 द्वाविंशडेदगुणिता सर्व्व॑मन्तमयौ विभुः | 
सुते Baga मन्तं नारसिंहं महामनुम् ॥ १०० 
लवणाख्यं मनं मन्तं THT महात्मनः | 

हयग्रीवं मनु ht वाराहं वज्किनायकम् ॥ १०१ 
गणेशितुर्महामन्तं मन्तमन्नाधिपस्य सा | 
मन्तं श्रीदक्िणामूर्तैमालामन्तं मनोभुवः ॥ १०२ 

“त्महेश्ाय fan? afagea धोमदहि । तन्नः शिवः प्रचोदयात्" इति । 
मदनामिका सप्तदशे, विष्णुगायती aft सप्दशे। प॒रुषोत्तमगायतरो च 

विष्छुगायतोष्ब्देनोक्षा तन्तान्तरोक्ता वा। “नारायणाय विद्महे वासुदेवाय 
wafe तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्" इति । चिपदास्नस्तिपुरायाः सा ered) 

दत्तिणामूर्तेरिति। “दक्षिणामूर्तये विद्महे ध्यानाय धोमहि । तन्नो घोरः 
प्रचोदयात्” इति। शश्युयोषित इति । “सन्यैमोदिन्धे faa? विष्वजनन्धै 
धोमहि । तन्नः fara प्रचोदयात्" इति । तच्वान्यादये । एता गायत्यस्त चान्यप्य- 
खामासनुत्पनत्रानि । अतराप्यन्यदिति चरेयम् । तच्चाग्निस्दागनिदक्तिणामूर्ति- 

चिटिमन्तरवक्रतुण्डदुर्गात्वरितानिनिसिंहगरूड्हय ग्रो वगायत्रयादि ॥ ९ ७-९८ ॥ 
मृल्युच्ञयं वैदिकं तयोविंशे। नारसिंहं det) महामन मन्राजमिति 

पूल्वैविशेषणम् । लवणख्यं efit, वरुणस्येति शुल्युक्तम् । महान 
इति विशेषणम् तेन॒ महावारुणमित्यथः। हयग्रीवं ceet दौगै 
gery | “अग्विक ्रम्बालिके” इत्यादिकम् । वाराहं पञ्चदशे । वद्किनायकम् 
अग्न्य् पखानमन्ं॑पञ्चमे। गणेशितुरिद्रागणेशस्य “ॐ इ गं ग्लौं 
शरिद्रागणपतये वरवरद aged स्तम्भय स्तम्भय aren” । आधब्ैणिको 

वक्रतुर्डस्य वा- 
रायस्मोषप्रदाता च निधिदो caret मतः। 

रक्षोहणो वलाहनो वक्रतुण्डाय | नमः ॥ 
महामन्बमिलयक्ञेः अतैव वच्छमाणो महागण्पतिमन््ो वा । सम्प्रदायेन तस्य 

ातिंश्दक्षरत्वात्। भन्राधिपस्य तन्तान्तरोक्तः “ॐ sl cae रसचतुष्टय- 

हय ` नमो नमः अन्नापिपतये ममात्र प्रयच्छ are” इति । दक्तिणामूतत- 



४८ शारदातिलकम् | 

विष्टभं वनवासिन्या अघोराष्यं महामनुम् | 
भद्रकालोमनं TAT मालामन्तं यमात्मकम् ॥ १०२ 

aad सा देवकौसुनो aa श्रीपुरुषोत्तमम् | 
शरीगोपालमनं yaaa AAA क्रमात् ॥ १०४ 
Alaa ALAM मन्तं भूते्वरस्य सा | 

त्ेवपालात्मकं मन्त मन्तमापत्निवारणम् | 

सृते मातङ्गिनो' विद्यां सिदविदयां शुभोदयाम् ॥ १०५. 

रेकोनविंभे। wend दातिंणद क्रं मनोभुवस्तन्ान्तरोक्तम् । चिष्टुभमिति 
तदन्तग॑तोक्तोपचारात् दातिंणदक्षर उच्यते | तदन्तर्दासप्ततिमन्तराणमुद्तत्वात् 1 

तन्मध्ये दाव्रिंणदक्तराणमपि स्वात् अघोराख्यं तन्तान्तरोक्तम् । 
ग्रन्यकारोक्तस्यैकपच्चाशदक्षरत्ात्। यदाह-- 

नकारस्ततो दन्तसभ्भिन्रकालं भगस्यान्ततो वाथ ते तस्य चान्ते । 

ततोऽघोररूपा यकारस्य चान्ते TATRA दददन्दतश्च ॥ 

पचाभ्याससुक्ता तधा रामय स्यात् शिरोऽन्तच्च वस्मादिकं फट्पदश्च । इति। 

नकारेति। “नमो भगवते अघोररूपाय हन हन दह दह पच पच श्ामय 

भ्रामय इ" फट् are” । चतुखिंशदर्णौऽघोरमन्तः अघोरानुषटुप् ्रघोरामुनाद्याः | 

६।६।८।१०।२।२। TSF । भद्रकालोमनुं चतुर्विशे। महालद्छया दशमे | 

सव्यैतोभद्ररूपं यमामकमिति wad चतुर्विंशे । देवकौ सूनोरिति सुकोत््यदिकां 
सप्तदशे। ओोपुरुषोत्तममन्ं तन्त्ान्तरोक्तम् । “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 

पुरुषोत्तम आयुमे देहि विष्णवे प्रभविष्णवे नमः” । सओरोगोपालमनुं 
यन्ल्ाङ्गदयमपि wen | भूभेमलम्- 

SHAS वराहेण AWA शतनाइना । 
ahaa र मे पापं यन्मया दुष्कुतं छतम् ॥ 

इति तन््रान्तरोक्तम् । तारामनुं तन्तरान्तरोक्तम्। “ॐ छ" हौ दं नमस्ताराय 
महाताराये सकलदुस्तरांस्तारय तारय तर तर are” इति। महा- 
AA महामन्त्रं खोसक्नलक्षणम्। भूतश्वरस्य मन्त्रं तन्तरान्तरोक्तम् । “ॐ ममो 

भगवते we सब्वैभ्रूताधिपतये भ्रूतप्रेतपिशचिनोनौशय नाशय” इति । 

सैतपालासकं तन्तान्तरोक्तम्। “wate विदुषि विमुखि aig नर्तय fay 



प्रथमः Ta: | ५९ 

अनेन क्रमयोगेन गुणिता शिववल्ञभा | 

षटविंशतञ्च तत्त्वानां शैवानां रचयत्यसी ॥ १०६ 
अन्यान् Tay यन्वाणि श्रुभदानि प्रसूयते | 

दिचत्वारिंशता मूले गुणिता विभ्वनायिका ॥ १०७ 

सा प्रसूते कुण्डलिनो शब्दब्रह्ममय विभुः | 

शतिं ततो ध्वनिस्तस्म्माघ्नादस्तस्ममात्िरोधिका ॥ १०८ 

महा्मैरव Ramat wd वलिं we we ae” इति। आपत्निवारणं 
तन्वान्तरोक्तम्। wa waiver वच्यमाणत्वात्। मातङ्गिनीं 

तन्ान्तरोक्नाम् | “ॐ ङो" ठे" ओ नमो भगवति उच्छ्शटचाण्डालि योमातङ्केश्बरि 
सन्वैजनवशङ्करि aren” इति । सिदवियां तन्तान्तरोक्ताम् । पूर्ववीक्राया 

wa सिदेत्यादि विशेषण्दयं at: अन्यदित्यपि क्नेयम्। तच्च 
वैष्णवतच्वरैवव्यापकमन्तादि ॥ १००-१०५॥ 

अनेनेति। अनेन क्रमयोगेन गुणिता षट्तिंशद् वारगुणिता इत्यर्थः । शैवा- 
नामिति पञ्चमे ॥ १०६ ॥ 

अन्धान्जन्तानिति। तन्त्ान्तरोक्तोच्छि्टगण्पति पुरुषोत्तमव्यापक मन्ादोन् | 

पूर्व्वो यथा--^ॐ नमो भगवते waders हस्तिमुखाय लम्बोदराय उच्छिष्टमहा- 
wa at este घै चे are” इति। add सप्तदशे। यन्ता 
णोति यन्तरपरलप्रोक्ञकोष्टासकयन्तरा्टमपटलप्रोक्तमदहालच्छमोयन््रादौनि । अनेन 

क्रमयोगेनेति सामान्योक्तेर्मन्वान् यन्ताणोति च तथोक्तेर्टतिंशता गुणिता 
अष्टविंशत्कला मन्तास्तद्योजादि । [aa] नवदुर्गापुरुषोत्तमनेतराङ्मन्तादोन् 

यन्त्राणि sea वरा्न्रसिंहयन्तादोनि aa इति सूचितम् ॥ 
दिचत्वारिं शतेति। aa मूलाधारे दिचत्वारिं शता गुणिता विश्वनायिका 

कुण्डलिनो अनेन क्रमेण अकारादिसकारान्तां दिचत्वारिशदासिकां भूतलिपि- 
मन््रानमिकां व्णमालिकां जतोति सम्बन्ध; । १०७ ॥ 

ata क्रममाह शक्तिमिति | सा कुण्डलिनो शक्तिं प्रसूते । [ शक्तिर्नाम मूल- 
कारणस्य शब्दस्योन्भुसौकरणावस्येति गृूढाथंदोपिकाकारः ]। ततः waa: | 
ततः तस्माद् ध्वनेरित्यादि Faq) अयञ्च क्रमो ग्रन्यक्लता सन्वैशेषे उक्तोऽपि 
एकाद्यस्षरोत्पत्तावप्यनुसन्बेयः | तत्र सच्छप्रविष्टा चिच्छक्तिवाच्या परमाकाशावस्धा 



६० शारदातिलकम् | 

ततोऽन्दुस्ततो विन्दुसस्यादासौत् परा ततः | 

पर्यन्ती मध्यमा वाचि वैखरी शब्दजन्मभूः | 
इच्छाज्ञानक्रियात्माऽसी तेजोरूपा गुणात्मिका ॥ १०६ 
क्रमेणानेन रुजति कुण्डली व्ण मालिकाम् | 
अकारादिसकारान्तां दिचत्वारिंशदात्मिकाम् ॥ ११० 

सैव स्छप्रविष्टा रजोऽनुविद्वा सतो ध्वनिशब्दवाच्या अक्रावख्ा सेव तमोऽनुविडा 

नाद शब्दवाच्या अव्यक्तावस्था सैव तमःप्राचु््यात्रिरोधिकाश्ब्दवा्या सेव सच्च 

प्राचुय्योदषन्दु Wea तदुभयसंयोगाद् बिन्दुश्ब्दवाच्ा | यदाइः- 

इच्छाशक्तिवलोत्क्ल्टो ज्ञानशक्तिप्रदोपकः | 

पुंरूपिणो च सा शक्तिः क्रियाख्या ख्जति प्रमु; ॥ इति । 

mara बिन्दुः खानान्तरगतः पराद्याख्यो भवति । aarfefa fret परा 

मूले पश्यन्तो खाधिष्ठाने मध्यमा दये वैखरो Fel तदुक्तम् - 
aan कुण्डलिनोमध्ये ज्योतिमाताल्मरूपिणो | 
अयोतविषया THERE गामिनो ॥ 
खयंप्रकाणा पश्यन्तो सुषुमृणाम (चिता wag | 
सैव WES प्राप्य मध्यमा नादरूपिणौ ॥ 
ततः संजल्यमातरा स्यादविभक्तोद्धं गामिनो | 
सैवोरः कण्डतालुस्था शिरोघ्राणरदखिता ॥ 

जिद्वासूलोष्निस्युतसव्वैवणंपरिग्रहा | 
शब्दप्रपञ्चजननो ओत्ग्राह्या तु वैखरो ॥ इति । 

कादिमतेऽपि-सखरामेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायुखरूपतः | 

मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्यो नाद SAA: ॥ 

स एवो" तया Ata: खाधिष्ठाने विजु्ितः | 
पश्यन्त्याख्यामवाप्रोति AIAG शनैः शनैः ॥ 
अनाहते बुदधित्छसमेतो मध्यमाभिधः | 

तथा तयोडं' qa: सन् विशदौ कणटरेशतः ॥ 
वेख्धाख्यस्ततः कणटशओोषं ताल्लोष्ठदन्तगः। 
जिन्नामरूलाग्रण््ठस् स्तथा नासाग्रतः क्रमात् ॥ 



प्रधमः पटलः | ६१ 

पञ्चाशदारगुणिता प्रञ्चाशदणंमालिकाम् | 
सूते तद्र्ण॑तोऽभिन्ना कला रुद्रादिकान् क्रमात् ॥ १११ 

कण्ठताल्वोष्ठकरटोष्ठादन्तो्ठदयतस्तथा | 

समुत्पनब्रान्यक्षराणि ऋमादादिक्कावधि ॥ 

आदिक्तान्तरतेत्येषामक्षरत्वमुदौरितम् ॥ इति। 
तथाच श्युतिः- 

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदु्राह्मणा ये मनोषिणः | 
get atte निहिता नेद्गयन्ति तुरोयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ इति । 

अथ वा चिच्छक्तिरेव पराख्या चेतन्याभासविशिष्टतया प्रकाशिका माया निष्यन्दा 

परा वागित्यर्थः। TARTAR: पश्यन््याद्याः। तच्र सामान्यप्र्न्दप्रकाशरूपिणौं 
बिन्दुतच्वामिकां मूलाधारादिनाभ्यन्तरव्यत्निस्थानां पश्चन्तोमाह पश्यन्तोति । 
न्नानामकलत्वात् पश्यन्तीत्यर्थः । बाद्यान्तःकरणासिकां हिरण्यगभेरूपिणौं 
नादबिन्दुमयीं नाभ्यादिषृदयान्ताभिव्यक्तिख्ानां विशेषसङ्ल्पादिसतचां मध्यमा- 

माष मध्यभेति। मध्ये मा afeaen इति विग्रहः। विराइ्रूपिणीं 
बोजास्षिकां हदयाद्यास्यान्तामिव्यक्तिस्थानां शब्दसामान्यासिकां daca 
वाचीति । विषेण खरत्वात् वैखरोत्यर्थः। agua इति । ते च तै व्ण 
वतः ्रभिन्रा याः कलाः ताः सूते । रद्रादिकान् सते । fem TRA: 

विष्णवः विष्णुशक्तयः पञ्चाशदोषधयश्च पञ्चाशत् कामाः तच्छक्तयख पञ्चाणद्गणेशा- 

स्तच्छक्षयः पञ्चाणशत्चरेत्पालास्तच्छक्तयञ्च । भरत पञ्चाश्दोषधयो यथा- 

चन्द नकुचन्दनागुरुकप रोशोररोगजलघुटणाः | 

कक्घोलजातोमांसोमुरचोर ग्रन्यिरोचनापवराः ॥ 

पिप्पलविखगुहारुण्डणकलवङ्कगह्नकुभ्भिवन्दिन्यः | 

सोदुम्बरो काश्मरिका स्िरालदरपुष्यिकामयूरशिखाः ॥ 
ञंक्लाग्निमन्यसिंहो ङुशाद्रदर्भाखच कष्णदरपुष्पो | 
रोहिण्टुण्ट् ward पाटलिचित्रा तुलस्वपामार्गाः ॥ 
शतमखलता द्विरेफा विष्णुक्रान्तासुसस्यथाश्लिनेो | 

दूब्यीख्रोदेविसहे तथैव लच्छोसदाभद्रं ॥ 
आदोनामिति कथिता वर्णनां क्रमवशादथौषधयः। 

गुलिकाकषायभसितप्रभेदतो निखिलसिदिदायिन्यः॥ इति । 



a शारदातिसकम् । 

भ्रासामोषधोनां प्रयोजनान्तरमप्यु्तं कादिमते- 
यो यो मन्त्रस्तस्य तस्य वर्णोषधिविनिञ्बिताः | 
तत्तदर्णौल्यसंख्यामि ्गलिका मन्तसिदिदा ॥ 
तयाभिषेकस्तद्वारणं तत्खादस्तदिलेपनम् | 

तत्परूजा च तथा सिदिलाभाय ara चान्यथा ॥ इति । 

CRY AAAS यथा-- 

कामकामदकान्ताश्च कान्तिमान् कामगस्तथा | 
कामाचारश्च कामो च कामुकः कामवद्चैनः ॥ 

रामो Ta रमणो रतिनाथ रतिप्रियः | 

राविनाथो रमाकान्तो रममाणो निशचरः ॥ 

नन्दको Aaa नन्दो नन्दयिता पुनः | 
पञ्चवाणो रतिसखः पुष्पधन्वा महाघनुः ॥ 

WAT MATa रममाणो श्रमोऽपरः | 

WUT MMAAT श्वान्ताचारो WAAy ॥ 

मोहको मोहनो मोहो मोहवधैन एव च । 

मदनो MATRA मातङ्गो WHAT! ॥ 

भायनो Masse नत्तकः खेलकस्तथा | 
saa TARA विलासो लोभवध्ैनः ॥ 

दाडिमोङुसमाभाश्च वामा शक्तिसंयुताः | 

सौम्या रक्ताम्बरा स्वे TATA TAT AT ॥ 
विश्वाणाः सब्यैभूषाच्याः कामाः पञ्चाशदौरिताः | 
रतिः प्रोतिः कामिनो च मोहिनो कमलप्रिया ॥ 

विलासिनो कल्यलता [का] श्यामला च शुचिस्मिता । 

विस्िताक्षौ विशालाक्तौ लेलिहाना दिगम्बरा ॥ 

वामा कुला धरा नित्या कल्याणो मोहनो तधा । 
मदना च सुरश्रेष्ठा लापिनो मदिनी तथा ॥ 
कलदप्रिया ATEN सुसुखो नलिनो तथा । 

जपिनो पालिनो चैव शिवा सुग्धा रसा भमा ॥ 
- चारूलोला चञ्चला च Shaferat रतिप्रिया | 
लोलाक्षी शङ्किणो चैव पाटला मादनी तथा ॥ 



प्रधमः पटलः! | 

माला च हंसिनो विश्वतोमुखो नन्दिनो तथा । 
THU च तथा कान्तिः कलकर्ठौ ठकोदरो | 

मेघश्यामा Asta एताः पञ्चाशदोरिताः। 
शक्तयः FRAT: सन्भीभरणभूषिताः | 
नौलोत्यलकगा ध्येया सरैलोक्याकष॑ ण्तमाः ॥ इति । 

पञ्चाशद्गणेणा Vea यथा- 

विन्नेशो विघ्नराजश्च विनायकशिवोत्तमौ | 

विन्नक्षद् विन्रहत्त च गणेकदिसुटन्तकाः ॥ 
गजवक्कनिरष्नौ कपर्दी दौषेजिद्वकः | 
शङ्करश्च ठषभध्वजश्च गणनायकः ॥ 
गजेन्द्रः GATE स्यात् तिलोचनसंन्नकः | 

लम्बोदरमहानन्दौ चतुमत्तिः सदाशिवः ॥ 
MACNN चैव सुमुखश्च प्रमोदकः | 
एकरदो दिजिष्वश्च शूरवोरसषणमुखाः ॥ 
वरदो वामदेवश्च वक्रतुण्डो दिरण्डकः | 
सेनानी ्रमणोर्मत्तो विमत्तो मत्तवाहनः ॥ 
Sat सुरो तथा VE गो ata हषकेतनः | 
भक्तप्रियो गणेशश्च भेघनाद कसंज्नक; ॥ 

व्यापो गणेश्वरः प्रोक्ताः पञ्चाशद् गणपा इभे । 

तरुणारुणसड्गशा गजवक्तास्िलोचनाः ॥ 

पाशाङ्शवराभोतिहस्ताः शक्तिसमन्विताः । 
asia gfemat च खस्तिचैव aad ॥ 

खवाहाभेधाकान्तिकामिन्यो मोदहिन्यपि वै नटो । 
पाव्यैतो ज्वालिनो नन्दा सुपाश कामरूपिणौ ॥ 
उमा तेजोवतो सत्या faam विघ्नरूपिणो | 

कामदा मदजिद्भा च भूतिः स्या्ञोतिका सिता ॥ 

रमा च महिषो प्रोक्ता भच्जिनो च विकणंपा | 
भृकुटिः स्यात्तया लल्ना दो्घघोणा धनुर्धरा ॥ 
यामिनो राविसंन्ना च कामान्धा च शशिप्रभा । 

Sarat saat दोपि: सुभगा दुभेगा शिवा ॥ 



48 शारदातिलकम् | 

निरोधिका भवेदङ्किर्दन्दुः स्यात्रिणाकरः | 

अक स्यादुभयोर्योगे विन्दात्मा तेजसां fafa: ॥ ११२ 
जाता वर्णा यतो बिन्दोः शिवशक्तिमयादतः | 

अग्नीषोमात्मकास्ते स्युः शिवशक्तिमयाद्रवैः | 
येन सम्भवमापन्नाः सोमसूर्य्थागिरूपिणः ॥ ११३ 

इति शारदातिलक्षे प्रथमः पटलः | 

भर्गा च भगिनी चैव भोगिनी सुभगा मता | 
कालराविः कालिका च पञ्चाशच्छक्तयः स्मृताः ॥ 

सव्यालङ्रणोदोपाः प्रियाङ्खस्थाः सुलोचनाः | 
THAR ध्येया रक्तमाल्याम्बरारुणाः ॥ दति । 

पश्चाशत् BAITS: क्ेत्रपालमन्ते वच्छन्ते । १०८-१११॥ 

वणोनामम्नीषोमामकत्वं Terry wT उपयोगोति तदिविष्या् 
निरोधिकेति। निरोधिकाया अग्निरूपत्वात् शिवखरूपत्वम्। vee सोम- 
रूपत्वात् शक्गिसखरूपत्वम् । येन कारणेन शिवशक्तिमयाद्रवैः aaa: । 

रवैः शिवशक्तिमयत्वम्। अकं; स्यादुभयो योगे इत्यक्गेः। तेन सोमसूवाग्नि- 
रूपिणो भवन्ति । काथकारणयोरमभेदात् । ११२-११२॥ 

इति ओओशारदातिलकटोकायां सत्सम्प्रदायक्षतव्याख्यायां 

पदार्थीदशाभिख्यायां प्रथमः पटलः ॥ ॐ ॥ 



हितीयः पटलः | 

ततो व्यक्तिं प्रवच्यामि वर्णानां वदने नृणाम् | 

प्रेरिता मरुता निलयं सुषुमृणारग्धुनिर्ग॑ताः ॥ १ 
कणठादिकररौवर्णाः क्रामादाविभंवन्ति ते | 
एषु खराः स्मृताः सौम्याः स्पर्शाः सीराः शुमोदयाः ॥ र 
आग्नेया व्यापकाः सर्ववे सोमसुय्धागिदेवताः। 

खराः षोड़श विख्याताः स्पर्शास्ते पञ्चविंशतिः ॥ ३ 
wee meufey मध्यमान्तामभिधाय उक्तानुवादपू्यैकं वैखरेखषटिं 

वल प्रतिजानोते तत इति । प्रेरिता मरुतेति । मरुता क्रमात् परिता पण्यन्तोखयानं 
प्रापिताः उत्मचयन्छुखोक्लता इति यावत्। अतएव सुषुमूणणरन्धुनिगेता वर्णाः 
कणठादिकरणैः क्रमादाविभंवन्ति इति सम्बन्धः | सुषुम्णार्धराण्यनाहतविशडोः। 

एकदोचारणभावात् क्रमादिल्युक्ञम्। aga भगवता भत्तंहरिणा-- 
आत्मा बुद्धया सभेत्यार्थान्मनो Fer विवक्षया । 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् | 

मारुतस्तुरसि चरन् मन्दरं जनयति स्वरम् ॥ इति । 
कण्ठादौत्यादिश््देन तालवादिपरिग्रहः। तदुक्तम्- 

अष्टौ स्थानानि वर्णनासुरःकण्डशिरस्तथा | 

जिद्वामरूलच् दन्ताश्च नासिकीष्ठच्च तालु च । इति । 
यत् सव्यैवर्णनां सोमस्टधाग्निरूपत्वसुक्तं aaa प्रयोगार्थम् अटति श्तकला- 

दिव्यवद्ाराय च व्यवस्थया तैविष्यमाह एष्विति । एषु वर्णेषु खराः अकारादि- 

विसर्गान्ताः ant: ककारादिमकारान्ताः व्यापकाः यकारादिक्तकारान्ताः | 

शुभोदयाः we एवं सोमसूयधाग्निदेवताः। aq सखराणासुदयमनन्तरभेव 

वच्यति। wager अन्तिमिपटजे वच्यमाणभूतोदयेनेति ज्ञेयम् । 

“भूतकलाभिस्तदुदयः” इति marae: | तदवैव भूतवणंकथभमेन सूचयिष्यति 

“fan खरः" इति वच्यमाणप्रकारेण । स्वरादयः कियन्त इत्यपेक्षायामाह खरा 

इति। विख्याताः विशेषेण ख्याताः aan इत्यर्थः । यदादुः-^तेषु खराः 

ean: स्युः” इति ॥ १-२॥ 



६€ शरदातिलकम् | 

ARIAT: स्मृताः स्पर्शं मकारः पुरुषो यतः | 
व्यापका दश ते कामधनधम्भप्रदायिनः॥ ४ 
खः BLY Yate: परो Sta: क्रमादिमे | 

शिवशक्तिमयास्ते स्य॒बिन्दुसर्गावसानिकाः ॥ ५ 
विन्दुः पुमान् रविः प्रोक्तः सर्गः शक्तिर्न शाकरः | 
खराणां मध्यमं यच्च तच्चतुष्क AVANT ॥ € 

aaa इति । प्रक्तत्यादिचतुर्विशतितच्चमया इति खरूपकथनम्। नलु 

तेषां पञ्चविंशतिसंख्यकत्वात् कथं चतुर्विं शतितच्चमयत्रमत आह मकारः पुरुषो 

यत इति । यतः कारणान्मकारः पुरुषः परमातमा च विश्वरूप इत्यधैः। भादयः 

प्रकञतिबुद्धयहड्गरमनांसि तन्मात्राः खोचवागाकाशदयः इतरा वर्णः । इदश्च 

शत्तितस्वादिन्यारेषुपयोगोतयुलं दिदिवणक्रमोकदादशसू्कलासु अन्त्यत्याग 

इत्यपि सूचितम् । एवं ते चतुरविंएतितत्वमया; । “अन्त्य आत्मा रविः स्मृतः” 
इत्याचार्ययौक्ेः। अत एव सन्धैवोजषु बिन्दुरूपमकारयोगात् पुरुषैक्यं तेषामिति 
मन्तव्यम् | मकारस्य विन्दुरूपत्वात् “विन्दुः पुमान् रविः प्रोक्तः” इति 

amauta | खावयवेषु ककारादिषु अनुगतत्वात् सूथरूपविन्द्रातमना मकारेण 

स्ृश्यमानलरात् AM: अतएव सौराः । यदा एवं योजना । मकारः पुरुषः अन्ये 

स्पर्णस्तत्त्वात्मानः । यत इत्य ग्रिभेन सम्बध्यते । यतः यकाराश व्यापकाः । एषां 

दोषदृष्येषु वत्तं मानत्वाद् व्यापकत्वम् । तव्राम्नोनामपि स्त्वादाम्नेया इत्यपि 

ग्रसिंहाख्यकालाग्निरूपक्तकारान्तत्वेन वा आग्नेया इत्यपि द्रष्टव्यम् । तै 

कामधनधश्प्रदा इति क्रमेण AAT फलम् | अतएवाग्रे “कामदायिन्यः खरजाः” 

इत्यादि वच्यति ॥ ४ । 

स्वराणाभमेव wana दयन् तेषामषटमूर्तितच्छक्तिवाचकत्वाय अग्र व्यव- 
हाराय च प्रकारदयमाह se इति। एकारौकारयोः casera पारिभाषिकं 

खत्वम्। इभे sala: क्रमात् शिवशक्तिमयाः। Fai अ इ उक T 
श्रो एते शिवमया: पुरूपाश्च इत्यथः । दोघी; आ & ऊ ऋणे A एते 
शक्तिमयाः स्तोरूपाख इत्यथः | विन्दुसमा वजपायां पुरुषप्रकतिरूपी एथगभूतावेता- 
विति विवक्तत्राह ते स्युः बिन्दुसगौवसानिका इति । ते set: अन्ते विन्दुयुक्ताः 
Sal अन्ते विसगंयुक्ताः। say विन्दुरष्टमो aig विसर्गोऽटम इत्यथः ॥ ५॥ 



दितीयः पटलः | ६७ 

पिङ्गलायां feat इखा इडायां सङ्गता परे | 

सुष्ठमणामध्यगा ज्ञेया BATT ये नप्र॑ंसकाः ॥ 9 

अत एवाह विन्दुः पुमानिति। निशकर इत्युक्तिरितरस्वराणां तत्कला- 

रूपतिष्यात्मकत्वात्। शशिरूपं विसर्जनोयं सखकौोयपषोड़शसंख्यापूर््तिकारणतया | 
स्वरन्ते कथयन्तोति सराः अतएव सौम्या; । श्रयभेव पत्त ग्रन्यक्लदभिमतः । यतो 

माटकाषड्ङ्कथनादयवसरे अक्तोबहखदोघान्तरगतैः Tata: कमात् इत्यादि- 
व्यवहारद शंनात्। कचित्तु स्वरेषु पूर््वाक्तः अ इ उक एकमात्रो FE परे 
्राडऊऋल्एरे भरो न्रौ विन्दुसर्गावसानिकाः dio a इति 
मन्यते स कैवलं नमस्य एव । नपुंसकमिति नपुंसकत्वं धमः स एषामस्तोति | 
अर्भ॑श्रादित्वादच् ॥ ६ ॥ 

सवराणामुदयमाह पिङ्गलायामिति। इषाः अ दइ उणएत्रो। परे stat: आ 

Sat भ्रौ विन्दुसर्गयोः रविनिंशाकर इत्यनेनैवोदयस्योक्तत्वात्। रएततुप्रयोजन- 
ya गोतभमेन- 

षट्स्रोदयजे कर प्रथितं मारणदिकम् | 
फलदं ANY Sa दीर्घदयेऽन्यथा ॥ इति । 

सुषुमृणेति | तत प्रकारः उत्तरभागादक्तिणभागप्रवेशारग्भसमये afyena- 

qua वहति देदवायुः। स दल्तिणायनप्रारग्भसमयः। तदा ऋ र कारामकं 

ऋसवदन्दसुदेति। एवं दच्तिणदुत्तरभागप्रवेशप्रारग्भसमये कच्चित्कालसुभयतर 
वदति टेहवायुः। स उत्तरायणसंक्रमकालः। तदा RE दोधंन्दमुदेति । 
यत् प्रयोगसार-- 

खरं सप्तममारभ्य चत्वारो ये नपुंसकाः | 
ते सुषुमृणाथिते प्राणे प्रोदयन्त्ययनसंक्रमे ॥ इति । 

अन्ये AUT मन्यन्ते स्वाः HET ऋ ट परे दोरा; आ ई अ ऋ ख इति। 

तदुङ्ञंप्रयोगसारे- 

दक्तिणस्थो यदा प्राण स्तदा स्यादुदक्िणायनम् | 

पञ्चभूतामकास्ततर Sat: पञ्चोदयन्ति ते ॥ 

STARA यदा प्राणस्तदा स्यादुत्तरायणम् | 
पञ्चभूतास्तदा दौघास्ततोव्यन्ति एधक् कथक् ॥ इति । 



१२ शारदातिलकम् । 

विना aig नान्येषां जायते व्यक्तिरञ्चसा | 

शिवशक्तिमयान् प्राहस्तस्माट् वर्णान् मनोषिणः ॥ ८ 

अन्यतापि- 

प्राणि दक्तिणनाङस्ये परा चैव तु रेचिका । 
इन्िकाख्या च विद्याख्या निठत्तिश्च यथा क्रमात् ॥ 

प्रतिष्टा शन्तिसंज्ना च दोपिका मोचिका तथा | 

wat चेति खराः प्राणे प्रोयन्तोड़ाखये प्रिये ॥ इति । 

एषां मते यव्यपि एकारादोनासुदयो नोक्तः स्यात् तथापि तेषां aera 
तदुदयेनैवोदयो ज्ञेयः । पद्मपादाचायासु-“बाद्यघटिकापञ्चकेन आध्यात्मिक- 

मयनम् । उन्नाविधिविलम्बस्याप्यनुपपत्तौ श्वासोच्छासानां कालावयवसम्पादनं 

द्रष्टव्यम् । तत्राहोराव्रामकौ वा पक्तासकौ वा अयनातकौ च इच्छावशेन 

saan” इति ॥ ७ ॥ 

amar aq तेषामपि शिवशक्तिमयत्वमाहइ विनेति । 
सरैर्विना अन्येषां ककारादोनां व्यक्तिः अच्ञसा Wala न भवति । तस्मात् सर्व्व 

वर्णा; शिवशक्तिमयाः । व्यक्तिरच्नसेति व्युत्प्तिदंिता । aere:—“aaigre 
ae भवेत्” इति । एतदुक्तं भवति। खराणां ga शिवशक्तिमयत्वसुक्लम् | 
vag विना सखरैरुचारणस्याणक्यत्वात् स्वरसहितोच्चारणे शिवशक्तिमयत्वमिति | 
एवं सखरोदयेनेव तत्प्रधानत्वात् व्यज्ञनानासुदयो FA: | उक्तञ्च मन्वसुक्तावल्याम्- 

“तत्प्रधानाच्च Hea.” इति ॥ ८ ॥ 

[ अन्ये तन्यथा योजयन्ति सोमसुथ्धाग्निरूपिणः इति यदुक्त तद्विभजते 

एष्िति। wa सूथ्थरूपविन्दोः waa व्यापकत्वात् शभोदया इति 
सौरविशेषणसुक्तम्। ननु waa विभागस्तदा gate येनेति हेतः 

सव्धैवणंसामान्येनोक्तो A घटते somes wa सोमसू्धाग्निदेवता इति । 
ननु तथापि विरोधस्तदवस्थ एवेति चेत्। न। इदन्तु ताछ्विकम् विभागस्तु 

प्रयोगा्य्धं इति चरेयम् । स्वराः स्पर्शा व्यापका इति यदुक्त ते कै कियन्त 

इत्यपेक्षायामाह स्वरा इत्यादि । विशेषेण ख्याता अनेन सरा विंशतिरेकसेति 

शि्ताटौ संख्यान्तररुतिर्या सा निरस्ता । व्यापकेषु चवदत्रापि संयुक्तस्य न्नस्य ग्रहणं 

स्यादिति set वारयति पञ्चविंशतिरिति ॥ १-२॥ 



facta: पटलः | ad 

तक्वदेहवानिति qeazetat यः पुरुषः तं वदन् [ प्रज्ञत्यादित्लानामे- 
तदुदयेनेवोदय इति सूचयितुम् ] त्वानि are aera इति। दशेत्यनेन 

मूरैन्यस्य लस्य ग्रहणं सूचयति । कामेति क्रमेण gare फलम् ॥ ४ ॥ 

सव्वं सोमसूधाग्निदेवता इति यदुक्तं तदेव विहणोति sa इति । खानां 

प॒रुषरूपत्वादग्निसुव्धरूपत्वम् सरत्वात् सोमरूपत्वम्। दोर्घाणं स्वरत्वेन dad 
sacra सन्धागिरूपत्वम्। शास्त्रान्तरानुसारेण cummed di 
स्यातामित्यत श्राह ते स्युरिति । तेषां प्रकारान्तरेण तद्रूपत्वमाह स्वराणामिति । 
मध्यगमित्यनेन रेफादुत्यत्तिरेषासुक्ता। यदाडइराचायाः- 

ऋकारा्यासु चत्वारो Tate WIT: स्मरताः । इति । 

एतेन इसषट्कं ovate दो्ध॑षटकम् ईकारोयम्। तत्र॒ हकारस्य 
पुरूपत्वादकंत्वम् | ईकारस्य शक्तिरूपत्वात् सोमत्वम्। रेफस्याग्निरूपत्वादग्नि- 
रूपत्वम् । अर ययपि हकारस्य खषट्कडेतुत्रमिति विभागो नास्माभिर्च्यते 

तथापि केवलस्योत्पत्तिहतुत्मशक्यमिति तदुभयानुदत्तिरवश्यमुगचलोया | 
— धेयम् । तेन प्रत्येकं deanery | ( तदुकतमोष्र- 
प्रत्यभिन्नायाम् । 

` यदेकतरनि्ाणि काथं जातु न [ तच्चेन ] जायते । 
तस्मात् सव्धैपदार्थेषु सामरस्यं व्यवसितम् ॥ इति । 

सामरस्यं तितयसच्छम् ॥ ५॥ € ॥ 

प्रकारान्तरेण तदेवाह पिङ्गलायामिति। सुषुमृणायां नपुसकोदये इडा- 
पिद्गलयोरपि तव्रान्तभावात् तदर्ण अपि तत्रान्तर्भवन्ति। ताभ्यां विना 

तदुदयाभावात्। अतणएवोक्तम् प्राक् “अग्नोषोमखरूपिणो” इति ॥ ७ ॥ 

व्यच््ञनानां प्रत्येकं सोमसू्धाग्निरूपत्वं दशयति विना स्वरैरिति। “शिवशक्ति- 
मयाद् रवैः येन सम्भवामापत्रा" इत्युपक्रम्य “सव्वं सोमस्ब्धाग्निदेवताः” 

इत्यादिनोक्तमुपष्ं हरति शषैति। तस्मादिति yatatqaarqare: । शिवः 

सूधाग्निरूपः शक्ति; सोमरूपा । अधवा य एव श्वः सैव शक्तिः । शिवशक्तयो- 
रभेदात् भुवनेशोबोजासिका इत्यप्यक्तम् । यदाइराचव्धाः-- 

यथा खरेभ्यो नान्ये स्यर्व्णः षड. arate: | तथा सविवानुस्युतम् ॥ इति । 

ud चिद्रत्करण्प्रक्रियां भुवनेशोबोजादुत्पत्तिं च सूचयता तेजस्त्रयतः 
खष्टिरुक्ता ॥ ८॥ | 



be शारदातिलकम् | 

कारणात् पञ्चभूताना FRAT माढका यतः । 

ततो भूतात्मका वर्णाः पञ्च पञ्च विभागतः ॥ € 

वायुग्निभूजलाकाशाः पञ्चाशक्लिपयः क्रमात् | 

पञ्च Fer: पञ्च दीर्घां बिन्दुन्ताः सन्धिसम्भवाः ॥ १० 
अथ पञ्चोकरणप्रक्रियां प्रणवादुत्पत्तिं च सूचयन् wat एथक्प्रयोगा्े 

घन्वैणविभागमादह कारणादिति। अथवा “सखसखवर्णयुतानि" इत्युक्त ते ओ वर्ण 

इत्यपेक्षायामाह कारणादिति। कारणात् शिवशक्िसमवायात् बिन्दोः । 

माढकेति श्रकारादिक्षकारान्तवण॑समुदायस्य संन्ना। यतुप्रयोगसारे-- 

प्रसिद्धा वणेमाला सा माटकेत्युच्यते परा। इति । 

पञ्च पच्च विभागतः दश्विभागतः अथ a ya क्रमात् पञ्चतोऽपि पञ्चेति 

वोष्मापि ॥ ८ ॥ 
तदेव उद्दिष्टं कथयति वायिति। वायुकाश्योरादयन्ततेन निदिशलवात् 

व्यत्क्रमोक्तिः। पञ्चोकरणप्रक्रियाया gerade तत्र॒ gare 
तत्तद्भ्रूतत्वा [ dadat ] न्त्भावाय च पञ्चाशदिति । विसर्गानन्तभाविन तेन न 
गौणत्वमृ । पञ्च sat पञ्च eta: इति प्रसिद्ाः। wa सन्िसम्भवानां 

एयगुपादानात् न पारिभाषिकङ्स्वद्घग्रहः। विन्दन्ता इति सन्धिसम्भव- 

विशेषणम्। तेचणएणेभ्रोभ्रौ। तेषां यथा सन्धिसम्भवत्वं तथोक्त माचाेः-- 
अकारेकारयोर्यौगादेकारो वणे इष्यते । 
तस्यैवैकारयोगेन स्यादैकाराच्तरं तदा ॥ 
उकारयोगे तस्यैव स्यादोकाराद्वयः AT | 
तस्यैवौकारायोगेन ASAT: स्वरः ॥ 
BAIA: MAAN मन्त्राः सब्धार्थसाधकाः । इति । 

ननु कथमच्र विसर्गो न afer । उच्यते। मूलाधारात् सच्ञातविवक्लोत्यन्र- 

प्रयलप्राणपवनप्रेरितः खथानान्तरमप्राप्य कण्ठादेव निःसरन् प्रक्षत्यात्कः ites 

भूतेषु न गणितः । अरत एवाचः - “कण्ठात्तु निःसरन् सगः” इत्यादिना “aac: 

सगे एव स्यात्” इत्यन्तेन सर्गादेवककारादोनासुत्पत्तिरक्ला। कादिमतेऽपि- 
प्राणाम्नोलाम्बुखात्मानः TST: पञ्च वौर्तिताः । 
मायाशक्तयभिधः सगः सन्धैभूतात्मकः Wy: ॥ 
तसात् तस्या विन्यासो नैकदेशे शिवात्मनि ॥ इति। 
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पञ्चशः कादयः षक्षलसहान्ताः समीरिताः । 

सोमसुय्धाग्निमेदेन माढकावसम्भवाः ॥ ११ 

कादयः शान्ता इति शेषः । एतेन अन्राएकचटतपयषा वायव्याः। एवं 

दइ &शेखष्टयथय फर क्ता ्राग्नेयाः। एवं भादौनामपि Faq! 
तदुक्माचार्येः- 

ऊजदद्गदादिलला कोणसौचतुर्थाणंकावसौ वारः | 
दृव fear वदे wens योनिकादिवर्षौः | 
मरूतः कपोलबिन्दुकपच्चमवर्ण्णः WY तथा व्योख्नः। इति । 

श्रत मन्शोधनप्रकरणे खकुलान्यकुललक्तणः शोधनप्रकारो नोक्तः। स मूतवणं- 
कथनेन सूचितः । फलन्तु पिङ्गलामतोक्तम्। यधा- 

चत्वारि शत्तथा पच्च वणंसंख्या प्रकोत्तिता | 
गणस्तु नवभिर्नयः पार्थिंवादिषु पञ्चसु ॥ 

Wa Sata दोघां ग्रहणान्रवभिरित्युकतिः। 
मन्साधकयोरादयो FT: स्यात् पार्थिवो यदि | 
तत् कुलं तस्य तत् प्रोक्भेवमन्येषु AAA ॥ 

पार्थि वारुणं मिव्रमाग्नेये मारुतं तथा | 
TRAUMA: शतुमारुतः परिकौत्तिंतः ॥ 
आग्नेये वारुणं WAST तैजसं तथा | 
सर्व्वेषामेव Talat सामान्यं व्योमसम्भवम् ॥ 
परस्परविरुषानां वर्णनां यत्र सङ्तिः | 

स मन्तः साधकं न्ति विवा नास्य प्रसोदति ॥ इति । 
तन््ान्तरेऽपि--वणी णवं वदिष्यामि चतुमात्व्यवस्ितम् | 

age मित्रमध्यस्थे अमितश्च चतुथं कम् ॥ 
वायव्याग्नेयवारुष्यपार्थिंवच् प्रवर्तितम् | 
उत्तरोत्तरसंसिदिसमताव्याधिख्त्यवः ॥ 

agate समासाद्य मन्िणोऽत्र निबोधतान् । 
faa सिहिः समाख्याता उदासोने नं किञ्चन ॥ 
मल्युव्याधिरमितरे च age सिदिरुत्तमा | 
नामादि वणं साध्यस्य साधकस्य यथाक्रमम् ॥ 



0% शारदातिलकम् | 

अष्टविंशत् कला स्तत्तन्मण्डलेषु व्यवस्यिताः | 

WIM मानदा got तुष्टिः पुष्टौ रतिर्धृतिः ॥ १२ 
BEI समालेख्य sag निरूपयेत् | 
aaa ad मित्रसुदासोनन्तु वारुणम् ॥ 
शचुच्च पार्थिवं विद्यात् wae वायवं पुन; । 
तेजसे वारुणं शतु रुदासोनन्तु पार्थिवम् ॥ 
वायव्यं भितरमाख्यातं age तेजसं पुनः | 
वारुणे पािं वं मितरभुदासीनन्तु वायवम् ॥ 
तेजसन्तु रिपुं विव्यात् age वारुणं पुनः । 
पार्थिवै वारुणं मिचं तेजसं शतरुरोरितम् ॥ 
उदासोनं वायवन्तु age पार्थिवं पुनः । 

एष वणंशको नाम सान्वयस्ते निरूपितः ॥ इति ॥ १०॥ ११॥ 

अषटविंशत्कलाद्यधै gear विभागः कतः । ता; कला एवाह सोभेति। अनेन 
प्रणवस्य विभ्यो भेदेभ्योऽकारोकारमकारेभ्य एव अष्टतिंश्त् कलोत्पत्तिरु्ता । 
aa प्रथमान्तरस्य विसर्गरूपत्वात् सोमत्वम्। उकारस्य विसर्जनीयस्य रेफादुत्पत्ते 

रग्न्याककत्वम् | मकारस्य werd प्रसिदमेव । aq प्रथमददितोययोः कथं 

सोमाग्निरूपत्वम् । इति चेदुच्यते । अन्त्यपटले अजपातः प्रणवस्योत्पत्तिं वच्छति । 
तत्र विलोमोक्लता अरजा सोऽहं भवति । सकारहकारलोपे प्व्मैवत् aa 
प्रणवसिदिः। aa प्रथमो वर्णौ विसर्गामकः। “at: शक्तिर्निंशाकरः” इत्युक्तः | 
तस्यैव विसर्गस्य सकारादेशे उत्वे च क्षते उकारादेशो भवतोति अग्नित्म् । 
यदा तस्यां स्॒येन्ुपावकात् “प्रणवस्य तिभिर्वतैः” इति वच्यमाणल्वात् तेषां 
तथात्वम् । तेनैतदुक्तं भवति। प्रणवस्य तिभिभेदेः अष्टतिंशत्कलोत्पत्तिः 
ayaa: पञ्चाशत्कलोत्यत्तिः । वायवोयसंहितायान्तु- 

लोकठत्तिप्रव्यं माकाशमरुदाखयात् | 
सञ्चरन्ति त्रयो भूता वद्किसू्येन्दुरूपिणः ॥ 
तेजो tara यत्तु स वङ्किस्विगुणः स्मृतः । 
भिन्रास्तमोरजःसत स्तद्गुणणा नवधाऽभवन् ॥ 

aS: कला दश प्रोक्ता विन्दुना सह धनदाः | 

ARIMA रसो यसु स सथः स चतुगुणः ॥ 



दितीयः पटलः । OR 

शशिनौ चन्द्रिका कान्तिर्ज्यीतसा श्रीः प्रीतिरङ्गदा | 

पशो पूर्णागटता कामदायिन्यः खरजाः कलाः ॥ १३ 

तपिनी तापिनौ wat मरौचिज्चालिनौ रुचिः | 
सुषुमृणा भोगदा विश्वा बोधिनौो धारिणो चमा ॥ १४ 

MATE वसुटाः सी्यषटडान्ता ादशेरिताः | 

धृसराचरुष्रा ज्वलिनौ ज्वालिनी विस्फुलिङ्गिनौ | 
सुश्रीः सुरूपा कपिला santas अपि ॥ १५ 

यादौनां दशवणानां कला धरप्रदा इमाः । 

अभयेष्टकरा ध्येयाः पवेतपोतारुणाः क्रमात् ॥ १६ 
ANU गुणभेदेन पुनर्दादश्तां गताः । 

तेन दादश विख्याताः सूर्यस्य धनदाः कलाः ॥ 
नहि नादकलेत्येवममूर्तत्वात् प्रदर्श्यते | 
या च विष्णुकिका wat सोमोऽसौ गुणपश्चकः ॥ 

तेऽपि प्रत्येकभेदेन गुणः पञ्चद शऽभवन् | 

ताः कलाः सह बोजैन षोडेशिन्दोरनङ्गदाः ॥ इति । 
तत्तखण्डलेष्विति सोममण्डलसूयमण्डलाग्निमिण्डलेषु। स्रजा इत्यनेनाख्ता- 

दोनां पूजने खरमादौ क्त्वा THe भवति । तच प्रयोगः । चरं भ्रमता नमः 
इत्यादि ॥ ११-१४ ॥ 

कभाया इति। ककारादनुलोमेन इादश ठकारपयन्तं भकाराद् fanaa 

दादश डकारपयन्तमित्यर्थः। at प्रयोगो यथा-कं भं तपिन्धे नमः। 

खं बं तापिन्यै नमः इत्यादि । इव्यकव्यवहे इति । इव्यकव्यश्ब्दयोः दन्दः ततो 
वदशब्देन समासः । तेन “दन्दात् परः भ्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते” इति 
न्यायात् व्यवहा कव्यवहा इति शक्तिदयम् । यादोनामित्यनेन धृसरा्चिंरादौनां 
यादित्वसुक्म्। प्रयोगस्तु यं भू््रा्चिंषे नमः इत्यादि ॥ १५॥ 

श्रभयेषटेति। इष्टो at aa दक्षिणहस्ते भ्रभयं वामहस्ते वर इति 

सम्प्रदायविदः उक्त्च- 

Bead दक्हस्तः प्ररतोऽभयसुद्धिका | 
अधोमुखो वामहस्त; प्ररतो वरसुद्धिका ॥ इति । 
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दशमपटल्यामपि भुवनेभोध्याने- 
TATUNG प्रोक्ते वामे पाश्मथे्टदम् । इति । 

तन्बान्तरे सरखतोध्याने- 
साक्तखक्कलशोडं ALATA; समुद्राभयं 

हस्त' दत्तिणमन्यतः सवरदं यस्याः करे पुस्तकम् ॥ इति । 

सौत्रामणोतन्त्े पच्चमोध्याने — 
चत्र wet सुषलमभयं दक्िणाभिभुजाभिः 
We खेटं हलमपि वरं विभ्रती वामदोभिः ॥ इति । 

तन्त्रान्तरे नित्याष्याने- 

कपालमभयन्तथा | 
दधानां दषिरदस्मैः। इत्यादि । 

अन्यव्रापि--पाशं पताकां चश्धाऽपि शाङ्ग चापं वरं करः । 
दधानां वामपाण्ब॑स्थैः TTT: I 
WEI ततो दण्डं खड् गं वाणं तथाऽभयम्। 

दधानां दक्विररहस्सेरासोनां पद्मविष्टरे ॥ इति । 
कादिमतेऽपि- ब्रूहि देव मरेशन स्थुलसत्सखरूपयोः | 

ध्यानयो; कश्चणां सिद्धिं विविधां फलयोगतः ॥ 

तासां तत्तत्करेपूङषष्वायुधान्यथ शेषतः । 

ay वच्छे vena क्रमेण त्वं हि साम्प्रतम् ॥ 
वामदक्तिणयोः स्यातां दिभुजे तु वराभयौ । 

UTNE चतुवीदहौ षड भुजे चापसायकौ ॥ 
THES MACYS गदाशूले दशोदिते । इति । 

अतो यव यतर शक्तिध्याने वराभये तत्र aa प्रायोऽभयं दक्तिणे वामे वरमिति 

चेयम् । यत्तृत्तरषट्कै-- 
वाभमेनाभयसंयुक्तां वरदां दच्तिणेन तु। इति। 

अन्यत्रापि- पुस्तकञ्चाभयं वामे दक्तिणि चा्तमालिकाम् | 

वरदानरतां देवोम् । इति । 
एतत् खखगुरुसम्प्रदायानुसारेण तत्तदेवताविशेषे बोदव्यमित्यलम्। क्रमादिति । 
सौम्यकलादोनां शेतादयः। अनेन वण॑वस््रमाल्यभूषाणां ग्रहणम् । एव- 
मग्रेऽपि ज्यम् ॥ १६ ॥ 
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तारस्य पञ्चमेदेभ्यः पञ्चाशद्णंगाः कलाः ॥ १७ 
खृिवद्धिः स्मृतिर्मेधा कान्तिलंच्छीरधृतिः स्थिरा | 
fafa: सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचव्गकलाः क्रमात् ॥ १८ 
अकाराद् ब्रह्मणोत्यन्नास्तप्रचामोकरप्रभाः | 
एताः करधुताच्सखक्पक्कजदयकुर्डिकाः ॥ Ve 

जरा च पालिनो शान्तिरोश्वरौो रतिकासु[मि क्षे । 

वरदाऽऽह्नादिनी प्रौतिदीर्घा स्युष्टतवगंजाः ॥ २० 
उकाराद् विष्णुनोत्पन्रास्तमालदलसच्निभाः 

अभौतिदरचक्रो्टबाहवः परिकौत्तिं ताः ॥ २१ 
तीच thet भया निद्रा तन्द्रौ कुत् क्रोधिनौ क्रिया । 
BRA खल्युरेताः स्थुः कथिताः पयवर्गजाः ॥ रर 
सद्रेण मार्णादुत्यन्नाः शरचन्द्रनिभप्रभाः | 
TVA Sas शूलं कपालं बाहभिर्व॑रम् ॥ २३ 

यदथ पञ्चभूतेषु विभाग var: कला उद्िशति। यदा “तदर्णतोऽभिब्राः 
कलाः” इति पूव्यैपटलान्ते उद्िषटास्ता fafenfa तारस्येति। तारस्य प्रणवस्य 
पञ्चभेदा इति भ्रकारोकारमकारबिन्दुनादाः। यद्यपि शक्तिशान्ताविति प्रणवस्य 

षष्ठसप्तमभेदौ तथापि तयोरेषु गणना नास्ति । परत्वात्। तदुक्षम्- 

सप्तामकस्य तारस्य परौ हौ तु परौ यतः | 

ततस्तु शक्तिशान्ताख्यौ न पव्येते परैः सह ॥ इति । 

पश्चाशच्छब्दोऽत्र लाक्षणिकः । कलाः क्रमादुत्पनव्रा इति शेषः। काकाक्तिगोलक- 
न्धायेनोभयव क्रमादिति सम्बध्यते 11 १७ ॥ 

aaa क्रममाह ङृष्टिरित्यादिना इति पञ्चाशदाख्याता इत्यन्तेन । अकारात् 

प्रणवांशादुत्पन्नाः। तदाच्येन ब्रह्मणा deren इति ज्ञेयम् । वाश्यवाचकयो- 

रभेदात्। तदुक्रमाचार्येः--“अकारप्रभवा ब्रह्मजाताः” इति । एवमग्रेऽपि । 

WAAL TAA । AQUA द्ताधस्तलादामाधस्तलपथन्तम्। ET 

दिनोति पदच्छेदः। come mee निभा कान्तिः तदत् प्रभा यासां 
ताः । निभशब्दः सदृश्वाचो वा ॥ १८.२२ ॥ 
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ईष्रवर्योदिता बिन्दोः Gat भवेताऽरुणाऽसिता | 
अनन्ता च घव्भस्था जवाकुसुमसन्रिभाः ॥ २९ 

अभयं हरिं Te दधाना बाहभिर्वरम् | 
निहत्तिः सप्रतिष्ठा सखादिद्या शान्तिरिनन्तरम् ॥ २५ 

दन्धिका दौपिका चेव रेचिका मोचिका परा 

Ta Pals Barat चाप्यायिनौ तथा ॥ २६ 
व्यापिनी व्योमरूपा स्यरनन्ता खरसंयुताः 

सदाशिषिन सञ्चाता नादादेताः सितत्िषः ॥ vo 

अच्सरकपुस्तकगुणकपालाव्यकराम्बुजाः | 
MA तु योजयेदादी TST खरजाः कलाः। 
दति प्रञ्चाशदाण्याताः कलाः सर्व्वसखद्धिटाः ॥ २८ 
श्रीकर्ठानन्तसृच्छाश्च तिसूर्तिरमरप्रवरः ॥ २९ 
sah भारभूतीशस्तिथोशः AYA हरः । 

 किण्डीशो भौतिकः सदोजातश्चानुग्रहश्रवरः ॥ ३० 
WAT महासेनः घोड़शसखरभूत्तेयः | 
पश्चात् क्रोधोशचण्ड शपञ्चान्तकशिवोत्तमाः ॥ ३१ 

बिन्दुकला me ईष्वरेणेति। विन्दोरिति। असितेति पदच्छेदः । हरिणं 

हरिणमुद्राम्। अन्ये खगश्िगुं मन्यन्ते । ष्कः परशु; । सप्रतिष्ठेति प्रतिष्टाकला- 
सहिता । परेति कलानाम । सृद्छातेत्येका न्नानाख्तेत्येका । अनन्तेति 

We कला । गुणः शूलम् । कराम्बुजमित्युपमासमासः। आदये ऊद्ंयो- 

SAAS WY दत्यायुधध्यानम् | वैपरोत्यच्च केचन इच्छन्ति । शङ्पूजायामयं 
क्रम उक्तः Wt न्धासक्रममाह न्यासे त्विति। तु gerane fanaa) 

सव्धैस़्दिदा इति न्धासफलम् ॥ २४-२८ ॥ 
रुद्रादिकानिति पृव्वेप्रकतान् रुद्रान् उदिशति योकण्डेति। wren इति 

कः खां खाणरिति नाम | एकरुद्रशच Pus एकनेत्राद्नश्च चतुराननञचेति इन्दः | 

were न संज्नायामन्त्भावः। एवमग्रेऽपि आख्यादैः । कगलण्डद्िंर- 



facta: पटलः | ७ 

अथेकरु दरक कनेवाद्चतुराननाः | 
अजेशशर्व्व सोमेशास्तथा लाङ्गलिदारुकौी ॥ ३२ 
अर्ईनारीग्वरश्चोमाकान्तश्चाषाटिदर्डिनौ । 
स्युरद्विमौनमेषाष्यलोहिताञ्च शिखौ तथा ॥ ३३ 
छगलण्डदिरण्डे भौ महाकालाख्यवालिनी | 
भुजङ्गेशपिनाकौशखद्गो शाख्यवकास्तथा ।। २४ 
्रवेतश्टग्वौशलवुलिशिवा; सम्बत्तंकस्ततः | 

एते रद्राः स्मृता TAT धुतशलकपालकाः ।॥ २५ 
gated स्याद् विरजा शल्मलौ तदनन्तरम् | 

Sarat Tara च saa समीरिताः ।। ze 
सुदौ्धमुखिगोमुख्यी दीर्धजिद्धा तधैव च। 
कुण्डोदयुद्ंकेशी च तथा विक्ततमुख्यपि it २७ 
ATA ततो ज्ञेया पञ्चादुल्कामुखौ ततः | 

सुश्रीमुखौ च विदयामुख्येताः स्थुः खरशक्तयः 11 इ८ 
महाकालीसरखल्यी सर्व्व॑सिद्धिसमन्विता | 
गीरौ वेैलोक्यविद्या खान्मन्तशक्तिस्ततः परम् ॥ ३९ 

श्डेशाविति fume उभयचर सम्बध्यते । आयुधध्यानं वामदक्षिणयोः | एवमुन्तर- 

afi इदं सामान्यम् । वच्यमाण' वन्भुकेत्यादि शक्तिसम्भन्रत्वे say एवं 

विण्शुष्वपि । यन्तु क्रचित् ^तप्तहेमावदातम्” इति तच्छक्तिशक्तिमतोरमेदे शक्ति- 

प्राधान्धादित्यवेयम् ॥ २८-२५ ॥ 

आदिपदवाच्या एतच्छक्तोरुदिश्ति पूर्णीदरोति। विष्णुविष्णुशक्तिष्वपि 
इदभेवानुसन्धेयम्। सुदोधैसुखिगोसुख्यौ भद्रकालियोगिन्यौ इत्यत “om: 
संत्नाच्छन्दसो बहुलम्” इति बहुलग्रहणात् पूव्मैपदस्य Sa! । प्रयोगे तु Sta एव। 
सव्यैसिदिसमन्वितेति मीरोविशेषणम्। तेन सव्मैसिदिगौरोति शक्तिनाम । 
श्रपैत्तितार्थंद्योतनिकाकारादिभिः तधेवोक्तेः। अन्यत्रापि “सव्धैसिद्धयभिधा 
गौरो” इत्यक्गम् । रुद्राणां ओोकण्डादोनां । श्रद्धः STF: 1 २६-४४ ॥ 
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आत्मशक्ति्भूतमाता तथा लम्बोदरौ मता | 
द्राविणौ नागरी ya: खेचरौ चापि मञ्जरौ ॥ ४० 

रूपिणो वीरिणी प्रात् काकोदर्यपि पृतना | 
साद्धद्रकालियोगिन्यी शङ्किनी गजिंनौ तथा ॥ ४१ 
कालराविश्च कुजिन्या कपटिन्यमि वरी | 
जया च सुमुदेष्वय्था रेवती माधवी तथा i ४२ 
वारणौ वायवो प्रोक्ता परश्चाद्रक्षोषिदारिणौ । 

ततश्च सहजा लच्तीर्व्यापिनौ माययाऽन्विता i ४३ 

एता शद्राङ्पीटस्थाः सिन्द्ररारुणविग्रहाः | 

गक्तोत्मलकपालाभ्यामलङ्कुतकराम्बजाः |) ४४ 

केशवनारायणमाधवगोविन्दविष्णवः | 

मधुसुदनसंन्नोऽन्यः स्यात् विविक्रमवामनौ ॥ ४५ 
श्रीधर SHAT: पद्मनाभस्ततः परम् | 

दामोदरो वासुदेवः सङ्कर्षण इतीरिताः ॥ ४६ 
Wasaga ख राणां भू त्तयः कमात् | 
पञचाचक्री गदौ शाङ्गी खद्धो शङ्खो Fal पुनः । ४७ 

सुषलौ शूलिसंन्नोऽन्यः पाशो सखादङ्शो पुनः । 

मुकुन्दो नन्दजो नन्दौ नरो नरकजिदरिः ॥ ४८ 

क्वणः सत्यः सात्वतः खात् WA शूरो जनार्दनः | 
भूधरो विप्रवमृत्तिं ख बेकुण्डः पुरुषोत्तमः ॥ ४९ 
बलो वलानुजो बालो SHAS षः पुनः । 

सिंहो Tae षिमलो सिंहो Baa इलाम् ॥ ५० 

आदिशब्दसंग्डहोतान् कैशवाद्यान् तच्छञोरप्युदिति केशवेत्यादि । हलामिति 
व्यच्नानां वेयाकरणपरिभाषया । आयुधध्यानं वामदश्िणयोः । एवमुत्तरत्रापि । 
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केशवाद्या दमे श्यामाश्चक्रशङ्गलसत्कराः | 

कात्तिः कान्तिस्तुष्िपुष्टौ छरति: शान्तिः क्रिया दया ॥ ५१ 
मेधा aeat श्रद्वा च AT लच्छी; सरखतीो 1 

प्रीतो रतिरिमाः प्रोक्ताः क्रमेण खर शक्तयः ॥ ५२ 

जया दुर्गा प्रभा स्या चण्डा बाणौ विलासिनौ । 

विजया विरजा विश्वा विनदा सुनदा स्मृतिः ॥ ५३ 
ऋद्धिः vate: gfe: स्याट् भतिर्वद्िः स्मृतिः चमा । 
रमोमा क्रेदिनौ किन्नरा वसुदा वसुधाऽपरा ॥ ५४ 

परा परायणा HAT सन्ध्या TST प्रभा निशा | 

अमोघा वियुता चेति aera: सव्वंकामदाः ॥ ५५ 
एताः प्रियतमाङषु fava: सस्िताननाः | 

विद्युहामसमानाङ्गाः पङ्जाभयवाहवः ॥ ५६ 
माढकाव्गभेदेभ्यः सवव मन्ता प्रजन्निरे | 
मन्वविदयाविभागेन विविधा मन्वजातयः ॥ ५७ 

प॑सलौनपुंसकात्मानो मन्ताः स्वं समोरिताः । 
मन्ता परदेवता ज्ञेया विद्याः खौदेवताः स्मृताः ॥ ५८ 

वसुधापरेति अपरा वसुधेत्यन्वयः । परेति कलानाम ॥ ४५-५६ ॥ 

तत चैतन्येत्यारभ्य पञ्चाणदणरूपिणोत्यन्तेन माटकाखरूपत्वसुक्त' कुण्डल्याः | 
तस्या एव मन्त्रा उत्पन्ना इत्यपि । ततुप्रयोगाद्यथे मनूनां प्रकार्ये वच्छमाधे 
हेतुलेनोपन्यस्यति। माटकेति। यत इति शेषः । ga शिवशक्तिमयादि- 
त्यनेन तदुत्प्तिरुक्ता। तदेव मन्तेष्वपि दशयति मन्तेति। areata तत इति 
योज्यम् । अनेन Magan सर्वैषासुक्त' भवति । यत् प्रयोगसारे-- 

feat प्रोक्ताश्च ते aa: सीम्यसौरविभागवः। 

सौराः पुदेवता मन्त्रास्ते च मन्त्राः प्रकोर्तिताः ॥ 
सौम्याः स्त्रोदेवतास्तददिद्यास्ते इति विश्रुताः । इति। 

अनयोरुदयेन खव्वषासुदयोऽप्युक्तो भवति ॥ ५७॥ 
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daa dase: स्युदिंटान्ताश्च स्वियो मताः | 
नपुंसका नमोऽन्ताः स्युरि्युक्ता मनवस्िधा ॥ ve 
ware विविधा मन्ता वश्यशान्यभिचारकषे | 
अग्नीतोमात्मका मन्ता विज्ञेयाः करुरसीम्ययोः ॥ ६० 
कणोर्वह्कितारान््यवियत्प्रायाः समौ रिताः । 
आग्नेया मनवः सौम्या भूयिषटेन्दृखताचराः ॥ ६१ 

प्रयोगविशेषसिद्यथे मन्त्राणां वैविध्यमाह पुंसीति! अत्रापि शिवशक्तिम- 
यत्वात् मध्यमचतुष्कस्य नपुंसकत्वात् खराणां त्रैविध्ये तान् विना अन्येषामपि 

उञ्चारणाभावात् तदामकलत्वेन हेतुत्वं योज्यम्। अतर सव्वै इत्युक्तेन पारिभाषिक- 

मन्वग्रहणम् । एवसुत्तरत्रापि। aq निष्कलचैतन्याखण्डानन्दवाच्स्य मन्त्रस्य 

कथं पुंसत्रयादिकल्मनमिति चैत् सत्यम् aga awa) उपासकानाम्थे 
कल्पनामात्रम् | यदाइः- 

चिक्मयस्यादितीयस्य निष्कलस्याशरोरिणः | 
उपासकानां ASNT ब्रह्मणो SURAT ॥ 
रूपस्थानां देवतानां पुस््राङ्गादिप्रकल्यना । इति । ५८ ॥ 

गार्गप्ाभिप्रायेरेषां लक्षणमाह पुमिति। wea इति were 

व्यस्तसमस्ततदन्ताः । दिटान्ता इति aera: । sae साम्यात् अर्थाद् वा 

बिन्दुरुष्यते। “ठः शून्ये च हददुनौ" इति कोशात् । शून्यं जिन्दुरूपभेव । 
तस्य fed तेन विसर्गः। स च शक्तिरूप इति। तेन दिटशब्देनाग्निशकतिः 
खादोक्ता। प्रयोगसारे q— 

वषट्फडन्ताः पुलिद्रम वौषट् खादान्तगाः fer: | 
नपुंसका इ नमोऽन्ता इति मन्तास्िधा स्मृताः ॥ 
तारेणाप्यनुमोयन्ते AA: खाद्यन्तमध्यतः। 
प्रत्यासब्रासभाविन यथा पुस्तरोनपंसकाः । 
बिन्दुसर्गेन्दुखण्डान्तास्तददेव प्रकौर्तिताः ॥ इति ॥ ५९८ ॥ 

विविधानां क्रमेण प्रयोजनमाह शस्ता इति। उक्तन्तु नारायणोये-- 
शेषाः पुमांसः शस्तास्ते वश्योच्ाटे विशेषतः | 

सुद्रक्रियामयध्वंसे स्तियोऽन्यत नपुंसकाः ॥ इति । 
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आग्नेयाः संप्रवुध्यन्ते प्राणे चरति दक्तिे । 
भागेऽन्यख्िन् स्थिते प्राणे सौम्या बोधं प्रयान्ति च ॥ ६२ 
नाड़ोदयं गते प्राे सव्व बोधं प्रयान्ति च । 

प्रयच्छन्ति फलं स्वे UGE मन्विणां सदा ॥ &३ 

पूवव माटकायाः कुण्डल्या उत्यत्तेरुक्तत्वात् तस्या अ्रगनोपोमाककल्वात् AAA- 

णामपि तदृशैयति अरग्नोति। कम्चणोरिति पूव्यैतान्वेति। ast रेफः। तारः 
Sa | we क्षकारः। वियत् हकारः । प्रायःशब्दो बाइल्यवाचो । 

“प्रायो Bayes शनेः” इत्यमरः। आग्नेया इति पूर्व्वेण सम्बध्यते । इन्दुः सः । 
TAM इन्दुमण्डलस्य सकारादित्वेन TMA! Wad a1 WAT 
TES तश्वम्। तदुक्तमोशनणशिषेन-- 

ताराकाशाययन्त्यवाद्यन्त व्ण आग्नेयाः स्युः सौम्यवणौस्ततोऽन्ये । 
आग्नेयोऽपि स्यात्त सौम्यो नमोऽन्तः सीम्योऽपि स्यादग्निमन्वः फडन्तः | 

स्यादागनेयैः क्ररकाथथप्रसिद्िः सौम्यः सौम्यं कर्म Hens यथावत् ॥ इति । 

नारायोयेऽपि-तारान्त्याम्निवियत् प्रायो मन्त आग्नेय इष्यते | 

शिष्टः lea: प्रशस्तौ तौ eH: क्रुरसौम्ययोः ॥ 
आग्नेयमन्तः सौम्यः स्यात् प्रायशोऽन्ते नमोऽन्वितः । 

सौम्यमन्स्तथधाग्नेयः फर्करेणान्वितोऽन्ततः ॥ इति । 
पिङ्लामतेऽपि- रौद्रोऽपि शन्ततामेति शन्तजातिसमन्ितः | 

मन्तः शन्तोऽपि tea E फट्पल्लवितो यदि ॥ इति । 

तत्र विशेषो नारायणोये- 
मन्तावागनेयसीम्याख्यौ तारायन्तौ दयोजंपैत्। इति । 

अपे्तितार्थ॑द्योतनिकायां व्याख्यातम् । एकं नक्षतरमंशकचतुटयं भवति । aa 
आग्नेयानां COC इतरत् पुच्छम्। सौम्यानां 

उन्तरांशकदयसग्रमितरत् GSA! पच्छकाले प्रयोगो न काय इति गार्ग्यः । 

आग्नेयसौम्यनक्तत्ाणि शअरहिचक्रे वच्यन्ते । तच aerate अ्रग्निनिक्तचाणि | 

बोधफलमाह प्रयच्छन्तोति। अन्यधा दोषदशेनात्। यदुक्त नारायणोये- 
सुः Wawa वा मन्तः सिद्धिं न यच्छति | 

सखापकालो वामवदो जागरो दक्तिणावह्ः ॥ 

आग्नेयस्य मनोः सौस्यमन्स्येतदिपथयः | 
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छिन्नादिदु्टा ये मन्ता पालयन्ति न साधकम् | 

दिन्नो ve: शक्तिहीनः पराङमुख उदौरितः ॥ ६४ 

बधिरो aaetra कीलितः स्म्ितस्तथा | 

दग्धस्वस्तञ्च भोतश्च मलिनश्च तिरस्कृतः ॥ ६५ 
भेदितश्च Gane मदोन्मत्तश्च मूच्छितः | 

हतवौय्धश्च हीनश्च प्रध्वस्तो बालकः पुनः ॥ ce 

कुमारस्तु युवा प्री wer निखिंशकस्तथा | 
facia: सिद्धिहीनश्च मन्दः ATMA पुनः ॥ €७ 

प्रनोधकालं जानोयादुभयोरुभयोवंहम् ॥ इति । 
अन्यत्रापि - खापकाके तु मन्तस्य जपो नाधंफलप्रदः । इति । 

श्रन्धज्रान्यथा खापकाल उक्तः । यदाइः- 
प्राणायाम[पान]समायोगाच्छ्िवशक्त्योसु भेलनम् | 

प्रबोधकालो विन्नेयः खापकालस्ततः परम् ॥ इति । 

अन्यतर तु Walaa प्रकारान्तरसुक्तम्- 

MUA TAA लान्तानाद्यान् सविन्दुकान् | 
gaa सविसर्गान्तान् wart केवलं पठेत् । 

एवं जघोपदिष्टशचेत् प्रबुद्धः शोप्रसिदिदः ॥ इति । 

पुस््ोत्यादिखरूपकथनेनेषां विरोधोऽपि सूचितः । यदाइः-- 
स्तोरैवत्या वैरिणः स्युः पुंदैवत्यस्य भूयसा | 
स्नोदेवल्येषु सोम्यानां क्रूराणां स्यात् परस्परम् ॥ 
तथेव पुदेवतानाम् । इति । 

पव्यैवेपरोत्येनोत्तरस्य सङ्गति; ॥ ६२-६२ ॥ 
aa शक्तिशिवामकमाढटकातो मन्त्ोत्यत्तेरक्कत्वात् तदुत्पत्तिनिमित्ता्चाण- 

वादिदोषाः तदन्तगैतच्छिन्रादिदोषसम्बन्धा मन्ता विरुदफला इत्याह feata | 
शिव्रादिदोषेद्टाः साधकं न पालयन्तोति स्वेषां सामान्यफलम् । वच्चमायं 
क्रचित्तत्तदिशेषफलं न्नेयम्। ्रादिशब्दाथमाद् छित्रेति। तथा पुनरित्यनेन 
कूट एव॒ निर॑शसूचक sare: सोऽतिषठद् इति निःखेहविशेषणम् तेन 

निःखेहानन्तरमतिहस्ततः पोडित इति ॥ ६४-७०॥ 
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fata: awaits कैकरो बौजरीनकः । 

धूमितालिङ्गिती स्यातां मोहितश्च चुधातुरः ॥ ६८ 
अतिदपतोऽङ्होनश्च अतिक्रुद्धः समौरितः | 
अतिक्रुरश्च Wale: शान्तमानस एव च ॥ ee 

स्थानभ्रष्ट विकलः सोऽति दरदः प्रवौत्तितः | 
निःखेष्ः पौड्तश्चापि वच्याम्येषाञ्च TATA ॥ oo 

मनो्यस्यादिमध्यान्तेष्वानिलं बौजसुच्यते | 
aga वा वियुक्तं वा खराक्रान्तं विधा ga: | 

चतुधा पञ्चधा वा स्थुः समन्तण्डिन्नसंन्नकः ॥ ७१ 

मनोरिति। आनिलं यं। आदिमध्यान्तेषिति समुच्चयः । संयुत वा 
meena वियुक्ञ' वा केवलं वा इत्येवीकं fefe: सम्बध्यते। विशिष्टमनिलं 
वा विशिष्टं बोजं वा यस्य स च्छत्रसंन्नक इति अन्वयः। att शक्तिबोजम् । 
स्वरान्त" दौधेस्वराक्रान्तम् । आ ‡ ऊ रे श्री एततसखरयुक्तमिति सम्प्रदायविदः | 
बोजशब्देन मायाबोजं कथमिति चेदुक्तं गेवे- 

मायाबोजस्य नामानि मालिनो शिववल्लरो । 
वातावत्तिः कला वाणी बोजं शक्तिश्च कुण्डलो ॥ इति । 

aga पिङ्कलामते-- 

आदिमध्यावसानेषु यस्य Aaa दश्यते | 

चतुधा पञ्चधा दैधमेक वीरं स्वरान्वितम् । 
वायुबोजमसौ मन्त ज्छेदितः परिवर्तितः ॥ इति । 

तवैव श्रथ मन्त्रांणकनीजविवरणमिल्युपक्रम्य व्याख्यातम् । वायुबोजं यकारः । 
एकवीरो छः । खराक्रान्तो SAGAR: | यथाक्रमं Si करौ EH छौ उदाहरणच्च 
aaa प्रदभितम्। “अरघोरिभ्योऽथ छं घोरेभ्यो st घोरतरेभ्यः धुं सन्यतः सव्यै- 
WR SF नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यो छौ" इति। मन्वसुक्तावल्याञ्च-“एकवोरं वा 

eure विशेषतः” इति । carat तु-“त्र्ैग्रहो मनुज्ित्रः” इत्युक्तम् | 
ae ग्रहः ऋचि Ma वा मध्ये विच्छिन्नः | 

अन्यत्र तु-“आदिमध्यान्तबोजानां aaa,” इति ॥ ७१ ॥ 
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आदिमध्यावसानेषु भूबौजदन्दुलाञ्छितः | 

agua: स विन्नेयो भुक्तिमुक्तिविवर्जितः ॥ ७२ 
मायावितत्छश्रीबोजरावहोनस्तु यो मनुः । 

शक्तिहोनः स कथितो यस्य मध्ये न विदाते ॥ ७ 
कामवौजं सुखे माया शिरस्यङ्शमेव वा | 
असी पराङ्मुखः प्रोक्तो हकारो विन्दुसंयुतः ॥ ७४ 
आदान्तमध्येषिन्ुवो न wie वधिरः स्मृतः ॥ ७५ 

आआदोत्येषां समुच्चयः | भूवोजं लं । दन्दे ति प्रत्येकम् । भुकिरेहिकं फलम् । 
aga पिङ्गलामते-- 

आदौ हिधा तिघा मध्ये पुनश्चान्ते दिधा भवेत् | 

इन््रवोजमसौ मन्तो रुद इत्यभिधोयते ॥ इति । 

अन्यतर च--दिधा ga त्रिधा मध्ये feared च पुनः प्रिये । 
वच्युकतस्तु यो मन्तः स free: प्रकौर्तितः ॥ इति । 

am लकारः । उभयचर fafa शेषः । चकारेणोभयच समुच्चयोऽपि दर्थिंतः। 
एतेन केचन भूबोजणश्ब्देन ग्लोमिति वदन्ति तदपि परास्तम् । ग्रन्थान्तरे लन्यः 
प्रकारः-“रुो fafa स्मृतः” इति । स्वरस्धि्व्॑ञ्चनसच्धि्व्याकरणेक्तो 
यत्र नास्ति स fafa: । तन्वान्तरे-“रुदाः परिवारसमन्विताः” इति ॥ ७२ ॥ 

मायेति । माया मुवनेशोवोजम् ! fared हकारः प्रणवो वा। रावः 
फकारः | एषां न समुच्चयः | यदुक्तम्- 

मायाबोजं यत्र नास्ति fared रावभेव वा । 
ahead वापि मन्त्ोऽसौ शक्तिहोनः प्रकत्तितः। इति । 

पिङ्गलामतेऽपि-मायाबोजं face’ वा खगं यतर नास्ति चेत् । 
शक्तिहीन इति ख्यातः सामथय हन्ति मन्विणः ॥ इति । 

अथ मन्त्रंणकबोजविवरणमिल्युपक्रम्य fore = ated ओमिति ततेव 
व्याख्यातम् | 

यस्येति । सुखे आदो । शिरसि अन्ते। aE क्रोंकारः। वाशब्दः 
aqua afata चेति पाटः। aga पिङ्गलामते- 

कामबोजं न यश्मध्ये मायादावन्तिमोऽङकुशः । पराङ्मुख इति परोक्षः । इति । 



दितोयः पटलः | ( 

पञ्चवर्णा मनुयः स्याट् रेफारन्दुविवजिंतः | 
नेवहोनः स विन्नेयो दुःखशोकामयप्रदः ॥ ७& 

आदिमध्यावसानेषु इसप्रासादवाग्मवाः | 

हकारोविन्दुमान् Hat रावं वापि चतुष्कलम् | 
माया नमामि च पदं नास्ति यस्मिन् स कौलितः ॥ ७७ 

मन्तसुक्लावल्यामपि- 

यस्य कामकलावोजं मध्यस्थाने न विद्यते | 
आदौ wage विन्नेयोऽसौ पराङ्मुखः ॥ इति । 

हकार इति । इन्दुः सः । विन्दुसंगुत इत्यत्रापि सम्बध्यते । ब्राद्यन्तमष्येष्विति 

न समुच्चयः । तदुक्तम् - 
शून्यं विन्दुसमायुक्तं आद्यन्ते वाथ मध्यतः | 

न भवैल्नोववोजं वा यस्यासौ वधिरः स्मृतः ॥ इति । 

एतेन भचिदिन्दुश्ब्देन ठकाराख्यमाचक्तते। तदपि परास्तम् ॥ ७२-७५ ॥ 

पञ्चेति | अर्वा हकारः। वैष्णवतरहत्तच्न्धासेऽक मण्डलतश्वस्य हकारादित्वेन 
न्यस्तत्वात्। हकारस्य पुंरूपत्वाद् वा अर्कत्वम् । इन्दुः सकारः । पञ्चेत्यादि 
उभयं दोषबोजम् । दुःखशोकामयप्रद इति RAT फलम् । यतोऽग्निखयचन्द्राणां 

नेतत्रयामकल्वात् एकदिदहानतः काणएतापि ज्ञेया । तदुक्तं पिङ्लामते- 

पच्चाक्तरसतु यो मन्वो वद्किचनद्राका वर्जितः | 
नेव्रहोन इति क्ञेयो दुःखशोकामयाव; ॥ इति । 

अथ मन्तरंणएकवोजविवरणमिल्युपक्रम्य चन्द्रः सः wat हः इति aaa 
व्याख्यातम् ॥ ७६ ॥ 

आदोति। wat समुच्चयः हंसश्रादोनां न समुश्चयः । रावं वा इ्युक्षतात् । 

ग्रन्थान्तरेपि - “हंसं मायामकं वापि" इति। हंसः खरूपम् । प्रासादवोजं 
हौं । वाग्मवम् ए) हकारोविन्दुमान् । जोवः सः। रावः पए । चतुष्कलो 
हूः । माया शक्तिबोजम् नमामोति पदञ्च aa नास्ति स कलित इति। 
अत्र हकारोविन्दुमानित्येकं पदम् । जोव इत्येकम् । ay sta: कोशः 
हकारश्च waa उकारश्च विन्दुञ्च तदान् । तेन ast इति सिद्धम् । wa 

अकार उकार विन्दुरित्यनेन ॐकारः । यथा “Asa स्युः” इत्यव । तथा च 
पिङ्कलामते- 



te शरदातिलकम् । 

एवं मध्ये दयं ale यस्परननस्तरपुरन्दरौ | 
विद्येते स तु मन्तः स्यात् स्तम्भितः सिद्धिरोधकः ॥ ७८ 

वह्किवायुसमायुक्तो यस्य मन्वस्य qatar | 
सप्तधा दश्यते तं तु दग्ध' मन्येत मन्ववित् ॥ ऽ€ 

नवमस्वरसंयुक्तो shares: सविन्दुकः | 
यस्यात्मा हश्यते नैव किंवा रावञ्चतुष्कलः ॥ 

प्रासादो वाभवो हंसो माया वा यत्र दृश्यते | 

आ्आदिमध्यान्तदेशेषु कलितं तं प्रचक्तते ॥ इति । 
अथ मन्वांशकवोजविवरणमिल्युपक्रम्य ततेव व्याख्यातम्-नवमस्र MATT: | 
राला हः । रावः फु । चतुष्कलः हू । तन्त्रान्तरे तु-“हंसमायाककं वापि” इति 

पटित्वा sifafa व्याख्यातम् । अन्ये हंसो मायेति पिङ्गलावाक्येऽप्ययमेवाथं 
इत्याहः । Wala तु-“्रन्तरन्येन बोजेन व्याप्तः कलित उच्यते ।” इति । 
ग्रन्ान्तर- “कोलितो बोजवजिंतः” इति ॥ ७७ ॥ 

एकमिति। मूषि अन्ते। we फट्कारः । पुरन्दरो लः। मध्ये एकः 
फट्कारो लकारो A | अन्ते फट्कारदयं लकारदयं वा। केचन मध्ये फट्कारः 
श्रन्ते लदयमिति व्याचक्तते | तदसत् । ग्रन्यान्तरविरोधात् | तथा च पिङ्गलामते- 

anny दिधा प्रान्ते शक्रबोजं भवेद् यदि | 

स्तम्भितं तं वदन्तोलं मन्तं मन्विदो बुधाः ॥ इति । 
ग्रन्थान्तरे च -ददिधा निधाऽष्टधा षोढ़ा मन्त्रान्ते यत्र दृश्यते | 

Hera स्तम्भितो मन्तः सः खेन प्रकोर्तितः ॥ 

दति ग्रन्यद्यविरोधात्। “न वियते स मन्तः” इति प्रामादिकः ota: | 

“विद्येते स तु मन्व: स्यात्” इति तु साग््रदायिकः पाठः। अन्यत्र तु- 

` स्तम्मितोसी क्रियायां यो नियुक्तो नापि geafa । इति ॥ ७८ ॥ 
वद्किरिति। ast रेफः वायुर्यकारः तेन समवेतः we ae वा। मूचैनि 

आदौ । aga पिङ्गलामते- 
आदिः सप्तभिर्वीजमारुतैः पावकाक्षरम् | 
दोपितं यत तं मन्वमाय। दग्धः प्रचक्तते ॥ दति । 

गरन्धान्तरे प्रकारान्तरेणोक्तः-“षट्कर्णाकरितो दग्धः” इति | 
अन्यत्र तु--“अग्निबोजाधिका दग्धाः” इति ॥ ७८ ॥ 



हितीयः पटलः | ze 

wal दाभ्यं चिभिः og भिरष्टामिरदृश्यतेऽचरेः | 
aa: सोऽभिहितो यस्य मुखे न प्रणवः स्यितः | 

faa वा शक्तिरथवा भौताष्यः स प्रकीर्तितः ॥ Se 
आदिमध्यावसानेषु भवेन्मार्णचतुष्टयम् | 

यस्य मन्तः स मलिनो मन्तवित् त॑ बिवजयेत् ॥ ८१ 

wefafa manna तिभिः षड भिर्टभिरक्तरेवा यस्य अस्त 
फट्कारो दृश्यते । fared भोतनामनायसुक्तः । 

अआादिमध्यान्तदेशेषु यदि मन्तोऽस्रसंयुतः । भोत इत्युच्यते तन्ते। इति । 
श्रन्धे तु “त्रस्तः सोऽभिदितो aa.” इति पाठमपठन्। तन्त्रान्तरे “तासिताः 

सिदहिभोषिताः” इति । 

यस्येति । सुखे आदौ । शिवः हः शक्तिः स इति साम्प्रदायिकाः। केचन 
faanea विन्दुः शक्तिशब्देन विसर्गमादः। तदयुक्तम्। मन्त्रादौ केवलविन्दोः 

कैवलविसर्गस्य वा असच्ात्। अक्षरान्तरयुक्तो ग्राह्य इति चेत्। तदरं 
साम्प्रदायिकार्थानुसरणमेव । ग्रन्धकदन्ते वच्यति- 

हंसौ तौ Grae हं पुमान् प्रकतिसु सः। इति । 

AAT दोषो नामान्तरेणोक्तः पिङ्गलामते- 

faa: शक्तिस्तथौकारो यस्यादौ नास्ति तं मनुम् । 
वदन्ति माटकादोनं होनसिद्धिप्रदायकम् ॥ इति । 

wa मन्त्रांण्कबोजविवरणमित्युपक्रम्य तत्रेव व्याख्यातं शिवो हं शक्तिः स 
इति ॥ ८०॥ 

आदति । एषां समुच्चयः । मार्णचतुटयमित्यपि समुच्चयः । मेन स्थानत्रये 

मिलित्वा माणेचतुषटयमपेक्छितम्। aca पिङ्गलामते- 

आदिमध्यान्तदेशेषु चतुधा यवर दृश्यते | 

मकारो मलिनं विद्यात् तं मन्तं मन्वित् त्यजेत् ॥ इति । 
Wala तु - आदौ Masa हृदये चधा वे यस्य दृश्यते | 

Wal मकार ईशेन मलिनः स समोरितः ॥ इति । 
मतान्तरत्वाद्वेदः। हदयशब्दोऽन्तवाचो । अन्यत्र तु “मलेसिरिभिः सहजागन्तु- 

कमायाख्र्मलिनाः” इति ॥ ८१ ॥ 



>~ शरदातिलकम् | 

यस मध्ये दकारोऽ क्रोघो वा Ela fear । 
wa तिष्ठति मन्व: स fata उदातः ॥ ce 

भ्योदयं Fea शीघं वषडस्रञ्च च मध्यतः | 

यस्यासौ मेदितो मन्तस्त्याज्यः fafgy सूरिभिः ॥ ८३ 
विवर्णो Fasten यः सुषुप्तः स उदाहतः ॥ ८४ 

यस्येति। क्रोधो ह" att मध्ये दकारक्रोधयोविंकल्पः। भूैनि अन्ते। 

fen अस्रमिति सम्बन्धः । मध्यान्तयोः समुच्चयः । agai पिङ्गलामते- 

दकारः क्रोधवोजं वा यस्य मध्ये व्यवस्थितम् | 
we say स्थितं प्रान्ते यस्याणोः स तिरस्कृतः ॥ इति । 

अन्यत्रापि- यस्य मध्ये दकारसतु क्रोधवोजं छदि सितम् । 

four चान्ते च फट्कारः स्याद् यस्य स तिरस्कतः ॥ इति । 
तन्त्रान्तरे “पराभ्रूतास्तिरस्कताः” इति ॥ ८२ ॥ 

भ्योदयं प्रसुखे we वषडस््रश्च मध्यत इति । MT अन्ते वषट् TE: 
मध्यतः। यग्बन्त्रसुक्तावल्याम् - 

अस्रवणं दयं मध्ये वषडन्ते तयैव च । 
यस्य wae भिन्नोऽसौ विज्ञेयः सिदिवर्जिंतः॥ इति । 

पिश्नलामतेऽपि- अरस्त्रवणंदयं मध्ये वषडन्ते तथादितः। 
्रउमा; YM मन्तो मेदितः परिकोर्तितः ॥ इति। 

अथ मन्त्रांणएकवोजविवरणमिल्युपक्रम्य तत्रैव व्याख्यातम् | अखं हः । ASAT: 
ॐकारः | केचन “Vet दये शोप anergy च मध्यतः” इति पठन्ति । अन्धे च 
“वषट् वौषट् च मध्यतः” इति पठन्ति । 

अन्यतर --“भित्रतां नोता मेदिताः” इति ॥ ८२ ॥ 

feat इति । fraud हंस्दौनतभेकस्यैव । तदुक्तं पिङ्लामते- 
aid भवेद् यत्र हंसदोनं स शन्धुना | 
wan इति सिदान्ते प्रोक्गोऽभीषटफलापहः ।॥ इति । 

मन्तसुक्तावल्यामपि- 

वण॑वयामको मन्तो ay हंसविवर्जितः | 
प्रसुतः स तु विन्नेयः सव्यैसिहिफलापहः ॥ इति । 



हितीयः पटलः । ce. 

मन्तो वाऽप्यथवा frat सप्ताधिकदशाक्षरः | 

फट्कारपच्चकादिर्यो मदोन्मत्त उदौरितः ॥ ८५ 
तददस्' स्थितं मध्ये यख्य मन्तः स मूच्छितः। 
विरामस्थानगं यस्य waa: स कथ्यते ॥ ८६ 

आदी मध्ये तथा मृद्धं चतुरस््युतो मनुः । 

ज्ञातव्यो होन TAT यः स्यादष्टादशाक्षरः ॥ ८७ 

“Teagan: सुपः” इत्येके । अन्यत्र तु-“मायया हतसामर्याः सुप्ताः” इति । 

अन्यत्र तु-“सुप्तः स्यादासनं विना” इति ॥ ८४ ॥ 

मन्व इति । सप्ताधिकानि ष्टौ दश च अर्तराणि यर सः। एवम्टा- 

दशाक्षरः । फट्काराणां पञ्चकमादौ यस्मित्रिति agate: । तदुक्तम्- 

विद्या वा यदि वा मन्त्रो यद्यष्टादशव्णकः | 
पञ्चफट्कारपू्यैः स्याकदोग्मत्तः स उच्यते ॥ इति । 

पिङ्गलामपेऽपि- विद्या वा मन््राजो वा यः स्यात् सप्तदशाधिकः। 

फट्काराः पच्च PATA: स प्रवर्तितः ॥ इति । 
श्रव्रापि विशेषणदयविशिष्टते दोषः। वतदइदिति पञ्चवारम्। ग्रन्थान्तरे 
प्रकारान्तरम्--“सम्भूच्छि ताः ॒नर्विचैतन्याः” इति | 

विरामति । यस्यास्त्रमिति सम्बध्यते | यस्यान्ते श्रस्त्रमित्यर्थ; | “विरामगोऽस्त्ो 
यो मन्त्रः” इति पाट; कचित्। aga’ पिद्गलामते- 

अ्रस््रमन््ो भवेद् यस्य मध्ये प्रान्ते च शम्भुना | 

gaara इति ख्यातः स मन्त्रो नैव सिद्धिदः ॥ इति । 
अन्यत्रापि-विरामसखानगं यस्य waa: स उच्यते। इति । 

केचन पञ्चधा इत्यप्यतुवत्तयन्ति। तदेतदिरुदम् । श्रन्ये तु “सामथ्यंवर्जिंतो 
SA.” इत्याहः । अन्यत्र तु “निर्वीञ्चाधिकाक्तरः” इति ॥ ८५॥ ८६ ॥ 

आदाविति समुच्चयः । चतुरधासरमित्यपि | स्थानत्रये मिलित्वा अस्तचतुष्टयम् | 

ARATE तु भोतनाग्ा अयमुक्तः । 
Mera तथा मध्ये चतुाऽसरेण संयुतम् । 
अष्टादशाक्षरं मन्तरं भोतं तं मैरवोऽत्रवोत् ॥ इति । 

अष्टादशाक्तरत्वे विशेषः अतापि “यः स्यादष्टादशणाक्तरः” इति चरणः काकाकि- 



ho शारदातिलकम् । 

एकोनविंशल्यर्णो वा यो मन्वस्तारसंयुतः | 
CAAA प्रध्वस्तं प्रचच्ते ॥ oo 
सप्तवर्ण मनुर्वालः कुमारोऽष्टाक्षरस्तु यः | 
सोड़शार्णो युवा प्रीटृश्चत्वारिशिपिर्मनुः ॥ ce 
विंशदणंश्चतुःषष्टिवर्णी मन्तः ware: | 
चतुःशताच्षरञ्चापि aq इत्यभिधीयते ॥ € ° 

गोलकन्धायेनोभयत्र सम्बध्यते इति वा । कचित् “aaa ata इत्येषः” इति 
पाठः । ग्रन्यान्तरे तु प्रकारान्तरम् | “अथ वजिंताः सुसिद fae साध्याख्येरंशे्हीनाः” 
दति । अन्यत्र तु “etal दुष्टादवाप्नो यः” इति । 

यः स्यादिति। तारः प्रणवः। कचन तारं प्रं इति वदन्ति। तदयुक्तम् । 
ग्रन्यान्तरविरोघात्। यन्बन्रसुक्तावल्याम्- 

एकोनविंशत्यर्ण यो यो मन्तः प्रणवान्वितः । 
Tera प्रध्वस्तं प्रचक्षते ॥ इति । 

पिङ्गलामतेऽपि- यदि सोऽष्टादशाक्तरः | 

विंत्येकोनवर्णं वा मायौडाराङ््शान्वितः | 
प्रध्वस्त इत्यसौ मन्तः शम्भुदेवेन alfa: ॥ इति । 

केचनेतत् परिदाराय “यो मन्तः प्रणवाज्ितः” इति पां पठन्ति । war 

माया । aga भुवनेशोपारिजातै- 

मायाबोजमिदं प्रोक्तं भुवनत्रयमकच्षरम् । 

waaay योगेशो भुवनेशो च योगिनो ॥ इति ॥ ८७॥ टट ॥ 
सप्तवणे इति । चत्वारि शिपिशत्वारिशणदक्लरः। तदुक्ञम्- 

सप्ताक्षरो HIT बालः कुमारश्ा्टवणं कः | 

चत्वारि श्ात्षरः प्रौदृस्तरुणः theme: ॥ इति । 
अन्यत्र-“बालो लघुत्तरामकः” इति। ग्रन्थान्तरे तु-“अहृढ़ा area: 

ara” इति । अन्यतर- । 
शुरोरप्यविधानेन प्राप्नो योवनगव्ितः। इति । 

ग्रन्थान्तरे तु “तरुणा अतिदपिंताः” इति। अन्यत्र तु “et: प्रभोकटाः” 

इति ॥ ८९ ॥ 



दितोयः पटलः | ५१ 

नवाक्तरो Wagar मनुर्निस्िंश ईरितः | 
यस्थावसाने हदयं शिरोमन्तश्च मध्यतः ॥ € १ 

शिखा व च न स्यातां वौषट् फट्कार एव च । 
शिवशक्तयहोनो वा स निर्वीज इति स्मृतः ॥ € र 
एषु स्थानेषु फट्कारः घोटा यस्मिन् Vea | 

स मन्तः सिद्धहोनः स्यान्मन्दः TERIA मनुः ॥ < २ 

` विंशदिति। चतुःशता्षरः चतुरधिकश्ताक्षरः मध्यपदलोपो | केचित् चतुःशता्तर 

इति चत्वारि शतानि ्रक्षराणि यस्य इति व्याचक्षते । तत्र । ग्रन्धान्तरविरोधात् | 

fae ताणं वा चतुःषश्यक्लरन्तथा । 
चतुरहं णतं वापि ae इत्यभिधोयते ॥ इति । 

पिङ्गलामतेऽपि- विंशद् यत्र ware वा चतुःष्टिशतं चतुः | 
शतानि सन्ति वर्णनां स मन्तो ठष्ठसंज्ञकः ॥ इति। 

अरसाबैवाग्रे वच्छति अतिव्रलक्षणे- 

चतुः शतान्यथारभ्य यावदणंसहखखकम्। इति । 
तेन च विरोधः स्यात् । ग्रन्थान्तरे च । “ुद्रकर्ंव Helfer द्धा स्ते" इति । ८० ॥ 

नवेति । ध्रुव ॐकारः । wand रु वयुक्तत्वभेकस्यैव । निखिंशो घातुक 

इत्यर्थः । पिष्गलामते- नवाक्तरसु निखिंशो ध्रुवयुक्तोऽपखल्युदः। इति । 

यस्येति । wean: नमः । शिरोमन्बः खाहा । शिखा वषट् । व ह" । 

शिवो हं । wer: स इति । विकल्पदयमध्य एव । wa “संस्याताम्” इति 

प्रामादिकः पाठः । “न स्याताम्” इति साम्प्रदायिकः । तदुक्तम्- 

इच्छिरोऽन्ते शिखा वश मध्ये नेवास्रकेऽथवा | 

शिविशक्यामकौ वणौ न स्तौ यख स मन््रा् | 
निर्वीज इति सम्प्रोक्तः सव्यैकन्सु गितः ॥ इति । 

तन्त्रान्तरे तु-निर्वीजसतु समाख्यात आदावो्कारवजिंतः। इति ॥८.१।८२॥ 

एष्विति निर्वीजलच्तणे तन्वान्तरोक्तादिग्रहणस्चनार्थम् । तदाह एषिति | 
आदिमध्यावसानेषु एषां समुश्चयः। षोढ़त्यत्रापि स्थानचये मिलिता षट् । 

मन्द इति । TERIA दश्णत्तरः | तदुक्तम्--“दशात्षरो wae,” इति | 

तन््ान्तरे-“प्रभाहोना मन्दाः” इति ॥ ९२ ॥ 



५२ शारदातिलकम् । 

कूट TATA मन्तः स एवोक्तो निरंशकः | 

दिवः सच्वरीनः स्याच्चतुर्वशस्तु RAT: ॥ ९४ 
षडक्षरो बोजहोनसत्वङ सप्तात्तरो मनुः | 
सा्वदादशवर्णो वा धूमितः स तु निन्दितः ॥ ९५ 

सा्वौजचयस्तददेकविंशतिवकः। 
विंशत्यर्गस्विंशदर्यी यः स्यादालिद्गितस्तु सः ॥ <६ 
दाविंश्दचरो मन्तो मोहितः परिवौर्तितः। 
चतु्विंशतिवर्णो यः सप्तविंशतिवर्थकः ॥ <७ 
quid: स तु विन्नेयश्तुर्विंशतिवर्कः | 
एकादशाक्षरो वापि पञ्चविंशतिवर्णकः ॥ < ८ 
वयोविंशतिवर्णो वा मन्तो fa उदातः ॥ €< 

ae इति। तदुक्तम्-“कूट एकाक्तरोऽथवा निरंशः स wane” इति | 

feat इति। तदुक्तम् -“इय्षरः सत्व वजिं तः” इति | 
अन्यत G—“awafsat स्तमसोत्कटाः” इति | 
तुर्वशं इति चतुर्बीजः | 
पिद्गलामते विशेषः- 

परु वहोनतुर्बीजै; षड्भिर्वा केकरो मतः। इति ॥ ८४॥ 
weet इति । अन्यत्र -“बोजवजिंता ऊॐकाररहिताः” इति | 

सादति | अत्राैसप्ताक्षरत्वम् अचैदादशवणेत्वच्च अन्ते व्यच्नसच्वाद् TAF | 
सा्ैबोजवयस्तददिति । बोजं वणः । तदष्ूमित त्यथः । तदुक्तम्- 

श्रधैसप्तात्तरो मन्तः सा्दादश्व्णकः | 
धूमितः स समाख्यातः साद्चैवणंतरयोऽयवा ॥ इति । 

जिंशदणस्य बटत्वमालिद्िततवच्च तथेव | 
प्त इति । उद्ेशावसरे अतिटस्योष्िष्टत्वात् लक्षणावसरे cated कथं 

क्रियते इति न मन्तव्यम् । सत्यप्युपसर्गेऽप्यथाभेदात्। तदुक्तम्- 
wea वाधते कचित् कचित्तमलुवत्त॑ते | 
ata विशिनश्यन्योऽन्थंकोऽन्यः प्रयुज्यते ॥ इति । 



हितीयः पटलः । ८१ 

षड़ विंश्यक्ञरो मन्तः षट्विंशदणंकस्तथा | 
विंशदेकोनवर्णो वाऽप्यङ्गहौनोऽभिधौयते ॥ १०० 
अष्टाविंशत्यक्तरो वा एकतरं शदथापि वा । 

अतिक्रबवः स कथितो निन्दितः aaa ॥ १०१ 
विंशदक्षरको मन्स्नयख्िं शदथापि वा | 

अतिक्रुरः स कथितो निन्दितः सव्वंकग्सु ॥ १०२ 
चल्वारिशतमारभ्य विषष्टिर्याबदापतेत् | 

तावत्संख्या निगदिता मन्ता: सत्रीडसंन्नकाः ॥ १०३ 
UAE ये स्युमेन्तास्ते शन्तमानसा; | 

एकोनशतपय्धन्तं UGTA (SA: ॥ १०४ 

ये मन्तास्ते निगदिताः स्थानभष्टाद्वया बुधैः | 

तयोदशा्ञरा ये GAMA: पञ्चदशाच्षराः ॥ १०५ 
विकला सतेऽभिधीयन्ते शतं ATE शतन्तु वा | 
शतदयं दिनवतिरेकहोनाथवापि सा ॥ १०६ 

मन्वसुक्तावस्ां तथोक्तम्- 

चतुर्विंशाक्तरं वाथ मन्तमेकादशाक्तरम् | 
शताच्च तयोविंश मतिद्सन्तु तं विदुः ॥ इति ॥ ८५-८८ ॥ 

we विंशतोति । fara: एक जनो येषु पश्चाद् agate: । TET मन्छ- 
सुक्रावस्थाम्--“ब्रष्टविंशदक्तरः” इति चतुर्थौऽप्युक्तः ॥ १००-१०२ ॥ 

चत्वारिं शतमिति। चत्वारिशदक्षरमारभ्य waar चतुर्विंशतिप्रकारः 

WAS: | मन्तसुक्तावल्याम्-“चतुःषध्यक्षरं यावत्” इति ॥ १०२॥ 

एकोनेति। पञ्धषध्यक्षर आदिरयस्येत्येतद्गुणसंविन्नानो agate: | इतः 
प्चषध्यक्तरादितिवा Se: । तस्य Yet शन्तमानसतोक्ता । मन्त्सुक्लावस्यामपि-- 

प्चषष्युगरत्तरा ये च यावदेकोनकं शतम् । इति । 
तेन AURIS एककाकरदद्दया चतुच्िंशत्प्रकारः ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ 

wafafa शतदयं दहिनवतिरित्येकः साैश्तदयं दिनवतिरेकोना 



९४ शारदातिलकम् । 

aad वा यतसंख्या निःलेहास्ते समीरिताः | 

चतुःशतान्यथारभ्य यावदंसहखकम् ॥ १०७ 
अतिदद्ः प्रयोगेषु परित्याज्यः सदा ga: | 
सहसरार्णाधिका मन्ता दण्डका पौडिताद्नयाः ॥ १०८ 

दिसहखाक्षरा मन्वा खण्डशः शतधा क्ताः | 

ज्ञातव्याः स्तोबरूपास्ते मन्ता एते यथा स्थिताः ॥ १०९ 
तथा विद्याश्च बोव्या मन्तिभिः काम्यकश्मसु | 

दोषानिमानविन्ञाय यो Aa भजते जड़ः | 

fated जायते तस्य कल्यकोटिशतैरपि ॥ ११० 

तेनेकाधिका नवतिः शतत्रयच्च । एवं पच्च पञ्च प्रकारः । 
पिङ्गलामते q— 

एकदितितैवेेयक्ता निः खेढत्तयः। इति 
विप्रकार एव । मन्त्रसुक्तावल्यां weir क्रः “fand त्वेकवजिंतम्” इति । 

केचन शतदयमित्येकः प्रकारः । दिनवति रित्यन्यः। सा net एकाधिक 

नवति रित्यपरः प्रकार इत्यजः । तन्न । षट्षष्िप्रशतोनां एकोनशत पन्तं WTA 
भरष्टाद्वयत्वस्योक्ततवात्। जिंशदणेवत् एकस्यैव दोषयदुष्टत्वं भविष्यतोति चेत् तन्न । 
तत्र शतादारभ्याधिकस्यैव शतत्रय पयन्तसुक्घत्वात्। यत्संख्येति aaa सम्बध्यते । 

येषां मन्ताणं संख्या शताधिकास्ते निःखेहा दति सम्बन्धः | 

योगेषु प्रयोगेषु ॒ये दण्डकास्ते स्तो्ररूपास्ते पोडिताद्नया staan इति 

सम्बन्धः ॥ १०६-१०८ ॥ 

ननु मन्त्राणाभेवेते दोषा उक्ता विद्यासु निर्दोषा इति आश्य आह मन्त्रा एते 
इति। यथा मन्ता एते खिताः सदोषाः तथा मन्तिभिर्विंद्या अपि बोदव्याः | 
तदुक्तम्- यधा मन्त्रा स्तथा विद्या मेदभित्राः परस्परम् | 

ज्ञातव्या Sage नानातन्त्ेषु भाषिताः ॥ इति । 

काम्यकन्धखित्यनेन Awa Heat एतदोषाभावादशसंस्कारा अपि न॑ 

aU: | एतञ्चोपलक्षणं । तेन॒ वच्यमाणलक्षणं शोधनादिकं qe न 
कर्तव्यमिति ॥ ११०॥ 
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दल्यादिदोषदुशंस्तान् मन्वानाव्मनि योजयेत् | 

Maegan TAT योनिमुद्रया ॥ १११ 

इत्यादोत्यादिशब्दात् मोलितविप्तस्धदारितम्रकनम्नयुजङ्मशन्यहतादयोदोषा 
श्रेयाः। तल्लक्षणानि यथा- 

“fan: कश्चण्यतिजडा मन्ता मन्विणा योजिता अपि" ॥ इति । 
“विपक्तस्था रिपोः पक्तमाथिताः” इति | 

“आदिमध्यावसानेषु धुवो यस्य न विद्यते | 
सख दारित इति ख्यातः तन्त्ेऽस्मिन् छत्तिवाससा ॥” इति । 

“न्यासं विना waa.” । “पज्ञवैन विना मन्तो ननः संपरिकौत्तितः ।” इति । 
“ऋषिदेवतच्छन्दोभिः परित्यक्तो भुजङ्गमः ।* इति । 

“यस्य जापं खृणोत्यन्यः स मन््:ः शून्य उच्यते ।” “शिरो हनो इतः प्रोक्तः” इति। 
शोधनप्रकारमाह मन््रानामनोति। काय्यै कारण्णादनन्यदेवेति या भावना 

सा ्रामनि योजना । क्चिन्मन््ान् खामनि योजयेदिति पाठः | 

प्रकारान्तरेण शोधनमाह शोधयेदिति। वच्छमाण्लक्षणां योनिमुद्रां aq 
मूलाधारोत्पनब्रान् मन््रवणन् ब्रह्मरन्धुपयन्तं गतागतानि कुव्यैतो ध्याता 
वायुधारणं क्रत्वा awa जपेदिति शोधनप्रकारमाइः | 

तदुक्म्--“योनिं बद्धा गोजं बिन्दरादिपधेन चोखनों प्राप्य तत्र ava’ 
मन्त्रं जपेत् स मन्व प्रवद: स्यात्” इति । योनिमुद्रालक्षणं यथा- 

पाश्िंभागात् सुखंपोद्ययोनिमागे तथा गुदम् । 
अपानम हंमाकर्षमूलबन्धो निगद्यते ॥ 

गदभेदृन्तरं योनिस्तामाङ्खच्चय प्रबन्धयेत् | 

युवा भवति दद्योऽपि सततं मूलबन्धनात् ॥ इति । 

योनिखयानसुद्रणात् योनिसुद्रात्रमस्याः । तदाडइः — 

सेयं मयोक्ञा खलु योनिसुद्राःबन्धश्च देवैरपि दुलंभोऽस्याः | 
अनेन बन्धेन न साध्यते TAA तत् साधकपुङ्गवस्य ॥ 

feet war: कोलिताः fare ये gat मत्ता मूच्छिता SAAT: । 
USM: Mars स्थिता ये बाला हदला ग्विंता यौवनेन ॥ 
थे निर्वीजा ये च awa होना खण्डोभूताखाङ्गमन्ते विहौनाः | 
एते मुद्राबन्धनेनैव योन्या मन्त्राः सव्वं वोश्थवन्तो भवन्ति ॥ इति eee 



९€ शारदातिलकम् । 

मन्वाणां दशसंस्काराः कच्यन्ते सिद्धिदायिनः | 
जननं जोवनं पञ्चात् ताडनं बोधनन्तथा ॥ ११२ 

अथाभिेको विमलीकरणाप्यायने पुनः । 
तेयं दौपनं गुधिदंशेता मन्वसंस्कियाः ॥ ११३ 
मन्त्राणां माढेकामध्यादुद्खारो जननं स्मृतम् ॥ ११४ 
प्रणवान्तरितान् RAT मन्ववर्णान् जपेत् FA: | 

एतञ्लौवनमित्याइर्मन्तन्तविशारदाः ॥ ११५ 
एवं न ये योगिनो योनिसुद्रानभिज्ञाः पवनधारणाशक्ता्च तान्. प्रति 

दशसंस्कारेः शोधनमाद मन््ाणामिति। पिङ्गलामतेऽपि- 
इत्यादिदोषसंयुक्ता fatter मन्तिणाणवः | 

तस्मात् तद्दोषनाश्णय क्रमः कोऽपि निगद्यते ॥ 

जननं जीवनं बोधस्ताङनं निर्मलोक्ततिः। 
अआप्यायनाभिषेकौ च क्रियाः ससभिरधुवम् ॥ 
शोधिताः सकला मन्त्रा भवन्ति किल कामदाः । इति । 

मन्तरतन्तरप्रकाथेऽपि-अथास््न प्रवदेन्मन्तरं dad TESA | 
स्तते AMAIA Tea भुवि मानवैः ॥ 
जननं जोवनच्चद्त्यादिना | 

अतर तपंणदीपनगोपनलक्षणास््रयः संस्काराः सामान्यतः प्रसिद्धा इति तान् 
विहाय सपतयुक्िरिति Say ॥ ११२ ॥ ११२॥ 

मन्नाणामिति । माढकामध्यादित्यनेनेतदुक्ं भवति । शमे पटादौ aga- 
रोचनादिना aaa विलिख्य देयमन्बस्यैकंकमक्तरं माटकालत उद्रणोयमिति | 

तदुक्षम्- वणानञ्च संलिख्य समुरेन्मन्धजन्धेतत्। इति ॥ ११४ ॥ 
प्रणवेति। तच प्रणवाम्तरितत्वभेवम् ot ou ऊमा ॐय oa ऊमः। 

सुपीरित्यनेन शताठच्येतयक्तम् । तदुक्तम् - 
प्रणवसदहितांसु AAA प्रजपैच्छतादत््या । एतव्नोवनसुक्ञम् । इति । 

मन््न््रविशारदाः इत्यनेनान्धेऽस्य बोजनमिति नाम weft’ भवति । यत् 
पिङ्कलामते -- प्रणवो afer बोजान्ते तं नियोजयेत् । 

अक्षरान्तरितं कत्वा मन्तोऽसौ बोजितो मत; ॥ इति ॥ ११५॥ 
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मन्वर्णान् समालिख्य ताडयेचन्दनाम्भसा | 
प्रयेकं वायुना मन्तो ताडनं तदुटादतम् ॥ ११६ 
विलिख्य मन्तं तं मन्त प्रसूनैः करवीर जै; | 
तन्मन्वाच्रसंख्यातेन्याद्यान्तेन बोधनम् ॥ ११७ 
खतन्तोक्तविधानेन मन्ती मन्तागसंख्यया | 
अश्वत्यपलवेमन्लमभिषिचचेद् विशुद्धये ॥ ११८ 
afar मनसा मन्तं ज्योतिमंन्तेण freee | 
मन्ते मलवयं मन्ती विमलीकरणन्तिदम् ॥ ११९ 

waft मन्त्ोत्यनेन ast कुङ्कमगोरोचनादिना मन्ववर्णान् विलि- 

खेदिवयक्तम्। वायुना यमिति गोजेन । प्रल्ेकं शतवारं ताडयेत्। तदुक्षम्- 
भूं मन्त्राक्षराणि संलिख्य शतमप्येकौवां चन्दनाम्बुना । 
वायुबोजेन ताडयेत् एतत्ताडन सुक्तम् ॥ इति ॥ ११६॥ 

विलिख्येति। मन्तोत्यनेन ast इुष्कमरोचनादिना लेखनमिल्युक्षम् | 
करवोरजैरिति रक्नकरवोरजपुष्पैः । यान्तेन रमिति बवोजेन। तदुक्म्- 

एतस्िन् विलिखित मन््रव्संख्याकरक्रकरवोरेः | 
एतदोधनसुक्तं यदन्यादद्िबोजेन ॥ इति ॥ ११७॥ 

सखतन्त्रति। स्वतन्तोक्तविधानेन । awa शिवतन््ानुसारात् शक्तिमन्वे 
शक्तितन्तानुसारात् विष्णुमन्त्े वैष्णवतन्तानुसारात् इति Fay पूव्यैवद् भूरे 

मन्वर्णान् विलिख्याऽभिषिच्चेदिति। मन्त्रोत्यनेन अमुष्य मन्वस्यासुकमक्तर- 
मभिषिच्चामि नमः इति प्रयोग उक्तः । aga 

निजतन्तेरितमार्गादभिषिचेत् पिष्पलप्रवालेन । . 
भूल्जं विलिखितमन्तं शतमष्टौ चाभिषेकोऽयम् ॥ इति । 

पिङ्कलामते विशेषः- 
मालतोकलिकाभिसु न्यस्याण [णौ] कणिंकोपरि । 
मष्वयपलवैः VERA AAA: | 
अभिषेकां प्रकुर्वीत aaa विहितं यथा ॥ इति । 

मालतोकलिकाभिर्मन्ताक्तराणि विलिख्याभिषिवं कुयात् ॥ ११८ ॥ 
afeafa ज्योतिर्मन्ेण वच्यमाणेन । मन्वोत्यनेन मूलाधारात् 



ट्ट शारदातिलकम् | 

तारं व्योमागिमनुयुग् दण्डौ ज्योतिरमनुमेतः । 
शोदश्षेन ~ iv) e 

कु THA TT प्रोक्षणं मनोः ॥ १२० 

तेन मन्तेण विधिवदेतदाप्यायनं मतम् | 

मन्तेण वारिणा मन्ते तर्पणं तर्पणं स्पृतम् ॥ १२१ 
तारमायथारमायोगे मनोर्दौपनमुच्यते | 

AGUA मन्तस्य गोपनन्त्प्रकाशनम् ॥ १२२ 

कुण्डलिनोसुल्ाप्य तद्दारा [तदङ्िना] दोषदा् इत्यक्तम् | मलयं सहजमागन्तुकं 
मायोयमिति। पिङ्गलामतेऽप्युक्तम्- 

सदजागन्तुमायाख्यं ज्योतीरूपेण निदं हेत् | 
मन्ते मलयं मन्त्रो ततोऽसौ निर्मलो भवेत्॥ इति ॥ eee ॥ 

ल्योतिर्मन्रमाह तारमिति । तारः प्रणवः । व्योम हकारः । अग्नौ रेफः । 
मनुः भ्रौ । एतदृयुग् दण्डो अनुखारयुक्त इति मन््रविशेषणम्। “दण्डि” इति 
पाठे व्योमविशेषणम्। aga निघण्टुमाठकायाम्- 

अमकरुरेणको दण्डौ विन्दुकः कामगुद्यकः | 
कश्यः प्राचोनयोनिश्च सौख्यदुःखप्रबन्धकः ॥ इति । 

एवमग्रेऽपि दण्डशब्टवाच्यत्वं॑विन्दोज्गयम् । aif. जपेना्टोत्तरशतमिति । 
लेखनं पूष्मैवदेव । तेनेत्युभयचर सम्बध्यते । aga पिद्गलामते- 

अष्टोत्तरशतालब्ध' विश्वं कुशवारिणा | 

आप्यायितो waar: cere meat यदि ॥ इति । 
विधिवदिति प्रत्य सप्तधा । केचन तेन मन्तेणेति ज्योतिर्मन््रेण इति व्याचक्षते । 
तदसत्। ग्रन्यान्तरविरोधात्। तदुक्तम्- 

आप्यायनं AAA; HAT कुश्पयोभिः स्यात् । इति । 
तेन मूलमन्तेथेत्यथेः । तत्र प्रकारः । देयमन्त्रसु्वाथ अमुं मन्तरं तप॑यामि नमः 
इति जलेन aud कुखादिति। इदमेव मन््रत्प॑णमिव्य्घः। तदुक्तम्- 

तपयामि पदं योज्यं मन्व्रान्ते त्िि्ट[षवेषु]नामसु | हितीयान्तेषु तु पुनः । इति । 
अन्यत्रापि ala quate प्रकारो gee) इदमप्यष्टोक्तरं शतम् 

॥ १२० ॥ १२१॥ 
तारेति। तारः प्रणवः ॐ । माया शक्तिः। रमा श्रौ । 



दितोयः पटलः | de 

संस्कारा दश Witt: सर्व्व॑त[म] नवेषु गोपिताः | 
यान् RAT सम्प्रदायेन मन्त वाज्छितमश्रुते ।॥ १२३ 

खताराराशिकोष्ठानामनुकूलं भजेन्मनुम् | 

प्रापलोभात्पटुः प्राज्यं BLAS रुरुः करम् ॥ १२४ 

लोकलोपपटुः प्राप खली दो मेषु भेदिताः । 
वर्णाः क्रमात् खरान्ली तु रेवल्यंशगती स[त]दा ॥ १२५ 

मन्तस्यान्ते भवैन्रामयोगः Mara मतः | 

इति योगलक्तणस्योक्तत्वाटच मन्त एव नामसखानोयः। तैन ^दमानि बोजान्यादौ 

क्रत्वा मन्तं जपेत् सप्तवारम्” sara: | सम््रदायेनेति। weer: प्रति 
संस्कारं मयोक्तोऽनुसन्धेयः ॥ १२२ ॥ १२२॥ 

अथ नि्गणोपासनाङ्भूतसगुणोपासनायां ware अवान्तरविचारं दशयति 

सखतारेति। खं नाम तस्य तारा नक्तम् । एवमरेऽपि-- 

दु्टक्षराशिभरूतारिवणप्रुरमन्रकम् | 
सम्यक् परोच्य तं यत्नादुवजजयेन्मतिमात्ररः ॥ 

Tae: त्र तारामेत्रोन्नानाय अक्षरेषु नक्षत्राणि कथयति प्रापेति । अत 
TARTS वाररुचः BEAST: | स यथा- 

कटपयवर्गभवैरिि पिण्डान्देरक्तरेरङ्घाः | 
नजि च शुन्यं ज्ञेयं तथा खरे Hae कथिते ॥ इति । 

Wa कटौ नववणौँ पाद्यः TATA: योऽष्टा्णौ हान्त: । पिण्डं संयुक्ञाक्षरम्। तत्रान्ये 

नाहः । AR पश्लोरेभा्त्पश्टुश्प्रारच्यं१र्रेद्रर्स्याश्द्विर 

रुर्रुःर्कषश्रंरलोरेकश्लोरेपश्पषश्टुश्प्रार्पश खर् MZ 
यो १। रएवसुक्षदयाद्यक्तरेषु ahead ज्ञेयाः । भेषु नक्तेषु क्रमाद् वर्ण 

भेदिता; विभागेन दरभिंता इत्यथै; | तदेतयुत्तरवर सम्बध्यते । अत्र घकारद्यकारयो- 
नागरलिपौ समानत्वात् ्रान्तिक्लतो घकारपाटः । तेन द इति Tare: संग्टहोतः | 

aural अं अर; रेवत्यंशगतौ । wal रेवत्यां अं अ; ल दत्यक्षरत्यम् । रेवत्यंश- 
गतावितिपदेनेबोजञेरङ्ेषु न delay | यथा वच्यमाशे राश्यक्षरकथने वालं गौरं 
ख्ुरमिति । thu कन्धायामक्षरदयभेवोक्तम्। अन्येषां कन्यायां शादय इति 

पदेनैवोज्ञेः | तददव्रापोत्यवधेयम | उन्तरभाद्रपदनक्तरे लकारेणाङ्तयं ब्दोतम् | 



१०० शारदातिलकम् | 

जन्मसम्पद्विपत् क्षेमः प्रत्यरिः साधको बधः | 
fad परममिवञ्च जन्मादीनि पुनः पुनः ॥ १२६ 

तेन षसहाक्तराणि। तत्र षकारस्य क्षकारांशत्वात् ककारोऽपि तेनेव श्छहोतः | 

तेनाकात्तरचतुष्कम् । तदुक्तमाचार्ययेः-- 

ततः त्कारः Barat करसिंहस्तस्य देवता । 

स पुनः Fae: सां परप्रोष्ठपदं गतः ॥ इति । 

ईशानशिवेऽपि- प्रियलवकटरम्या ओ प्रिया रा्रिरन्या 
६ रखगकुलकट कस्त्रो पातरवालेतिसंख्यान् । इति । 

नारायणीये तु- राज्येत्यादि षड विंशतिभेषु॒वर्णनुक्का अमसावन्तयमे उक्तो । 

तत्र॒ केचित्तु खवाविति पटित्वा व्याख्यान्ति लकारेणाङ्त्रयं वकारेणङ्चतु- 
यमिति । तदसत् । सङ्केतविरोधात् । age हि पिण्डान्दैरत्तररङा इत्यक्तम् । 
एतदभिप्रायेरैव दिवचनकल्यनम् | तदपि श्रमेणैव । यतः सङ्गेतात्तरेषु साधुत्वाथे 
प्रथमैकवचनभेव युक्तम् । नतु संयोगं कत्वा हिवचनम् । तथा कुताप्यदर्भनात् । 

अतएवायं पठोऽपे्ितार्थव्योतनिकादिभिष्टोकाभिरुपेक्तितः। अपरे ववाविति 
पटित्वा वदन्ति- पवर्मीयवकारेणङ्त्यम् उत्तरेणान्तस्थोयवकारेणाङ्चतुषटय- 
मिति। तदपि प्रपञ्चसारेशानादिग्रन्यविरुद्म् । ततोऽयमेव पाठो नारायणोयेऽपि । 

परन्तु व्याख्यातस्तत भ्रमः । प्रथमोऽन्तस्थो वकारस्तेन चतुःसंख्या दितोयः पवग 

तेन त्रिसंख्येति सव्वं समच्रसम् | देवदेवेशो कारेण तु प्रपञ्चसारादिविरोधपरिहारार्थं 
फुल्ला इति पठित्वा तवर प्रथमलकारेणाङ्तरयम् उत्तरलकारेणाङ्कतरयं welafata 
व्याख्यातम् | तदपि सङ्केतविरुबम् । सङ्केते पिण्डनाङ्गदयस्याग्टहोतत्वात् । एतेन 

अश्राञ्रखिनो। इ भरणो। $ उ ऊ कत्तिका। इत्यादि न्नेयम्॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
स्वनामाद्यक्तरादित इति वच्यमाणमतरापि योजनोयम् । मैनायमन्वयः तदा 

quae खनामाद्यक्षरादितः wart पुनः पुनः प्रादकिश्येन मन्ताद्यक्तरावधि 

गण्येदिति शेषः । तेन यस्मिब्रक्षते साधकनामायक्तरं तदारभ्य aT 

यावत् प्रादक्िण्येन गणनं छत्वा फलं विचारयेत् इत्यर्थः । तदुक्षम्-- 
प्रादक्चिर्येन गणयेत् साधकाख्याक्तरात् Fat: । इति । 

श्रन्यतरापि ~ एकादिनवपयन्तं खाख्यायणंप्पूव्यैकम् । 
। यावन्बन्वाक्षरं frat फलं तावद् विचारयेत् ॥ इति । 

अन्यत्रापि- एवं विभक्लवर्ेषु नक्तताणि प्रकल्पा च ॥ 
आरम्य HHA मन्ततारावसानकम् | 



हितीयः पटलं; | १०१ 

इदं तु राशिनामप्रसि्नाग्नोरेकये नेयम् | 
विभज्य नवशो राम विशिखाचलमन््रकाः | 

वज्यौः शिष्टाः समिष्टा्थ॑सिदिदाः स्युजंपादिभिः। इति । 
Wega पच्चमसपतमान् वजंयित्वा शेषं शभम् । तदुक्तम्- ^त्यक्ञा विपञ्चा- 
दिमसप्षताराः” इति। अन्यतव्रापि- 

रसाष्टनव भद्राणि युगयुगमगतान्यपि | 

इतराणि न भद्राणि ज्ञातव्यं तन्कोविदैः ॥ इति । 
केचनादययमपि शएभमिच्छन्ति। तदुक्तम् - 

विपद् बधः प्रत्यरि परित्याज्या मणोषिभिः। इति । 

waaay | अत्र॒ तारामैतोविचारे योनिमैतो wwaat चावश्यं 
frat | यतस्तयोरपि नक्त्रामकत्वात्। स्कुलान्यकुलविचारोऽपि । 

पिद्गःलामते-तथैकगणनक्षतरं age wat परम् । इत्युक्तेः । 

तथा मन्वसुक्ञावल्यामपि खकुलान्यकुलविभागकथने तथेकगणनक्ततमपि 

खङ्लमिल्युक्तम्। तत्र योनिमेत्रो यथा- 
अश्वेमाज फणिदयं ्ठषभुङ्मेषौतवो मूषिक- 
खादुर्गौः क्रमश स्ततोऽपि महिषो व्याघ्रः पुनः सैरिभः। 
ae खृगमण्डलौ कपिरथो वश्वुदयं वानरः 
सिंहाश्वौ खगराट् पश्च करटो योनिस्तु भानामियम् ॥ इति । 

अच्राभिजिदपि aeia इति क्रत्वा अ्रष्टाविंशतिः। wae हस्तो Hog सरप॑ः ४।५ 
श्वा ६ मार्जारः © मेष; ८ मर्जार € मूषिकः १०।११ गौः १२ मददिषो १२ 
व्याघ्रः १४ महिषो १५ व्याघ्रः १६ खगः १७।१८ श्वा १८ वानरः २० नकुलः २१।२२ 
वानरः २३ सिंहः २४ अर्वः २५ सिंहः २६ गौः २७ हस्तो २८ । 

विरोधस्तु -गोव्याघ्र' गजसिंहमण्वमहिषं soy act 
वैरं वानरभेषकं च सुमहत् तहदिडालोन्दुरम् । इति | 
जन्मनन्षतरयोन्धा वै मारणानि यथातथम् | 
क्तानि न चिरेरैव सिदिदानि महेश्वरि ॥ इति। 

काथान्तरोपयोगिताऽप्यस्योक्ताऽन्यवर। Waal यथा। तच मनुष्यादिगणनक्तषताणि 

एकविंशे वच्यति । फलन्तु यथा--वध्यघातकता मता | 

मनुष्यरात्षसानान्तु विरोधो Savery | 

प्रोति दंवमलुष्याणां खेन खेनापि साम्यता ॥ इति ॥ १२९॥ 



१०२९ शारदातिलकम् | 

वालं गीरं खुरं शोणं शमी Tafa राशिषु | 
क्रमेण भेदिता वर्णाः कन्यायां शादयः स्मृताः ॥ १२७ 
लग्नं धनं भ्राटवन्धुपुबशवुकलचकाः | 

मरणं THAMAA द्वादशराशयः ॥ १२८ 
चतुरखे लिखेदट्वर्णाश्चतुःकोष्ठसमन्वित | 
अकारादिन्तकारान्तान् खनामाद्यक्तरादितः ॥ १२९ 

अधाच्चरेषु राश्िविभागमाह वालमिति। वाश्लंरेगौरेरंरेखुर्रं२ 

शो५णंभ५शभ्मोभ्शो५भा 8 इति राशिषु वरण मेदिताः विभागेनोक्ताः | 

कन्यायां खरान्लौ वत्तेते शदयश्च स्थिताः । अतरादिशब्देन शषसदला weet | 

कारस्य मोने प्रवेशः | 
यदाइराचायाः--अ्रमः शवर्गलेभ्यश्च THA कन्यका मता । इति | 

तथा-चतुर्भियादिभिः सां स्यात् ्षकारसु मोनगः। इति । 
aaa TTS ई मेषः इत्यादि न्नेयम् ॥ १२७ ॥ 

इादशराश्य इति फलफलिनोरेक्योपचारात्। अत्र प्रकारः । साधक- 

नामाद्यत्तरं यत्र राभ तं राशिमारभ्य Aaa यत्र राशौ तत्पयन्तं गणनोयम् | 

षष्टाष्टमद्ादशस्थानानि निन्यानि । तदुक्तम्- 

AAT ANA गणयेत् साधकाक्तरात् | 

नैधनारिव्ययाधोना ये वर्ण॑स्ते न शोभनाः ॥ इति । 

यत्तु - एकपञ्चनव वान्धवाः स्मृता युग्मषष्टदशमासतु सेवकाः | 

पोषकाख्िमुनिरश्द्रसग्मिता दादशणषटचतुरसु घातकाः ॥ 

इति वचनं तद्राशिफलप्रकरणएपठितं चेत् तदा खजन्रराशिमारभ्य मन््राशिपयन्तं 
गणनोयमिति भिन्र एव प्रकारः । तदुक्तम्-- 

राश्यणीदिकमन््राणां सराशिजंन्मराशितः | 
विचा मनुराश्यन्तं रिपुोनं मनं जपेत् ॥ इति । 

यदि राश्प्रिकरणपठितं न भवति तदा वच्छमाणश्रकडमचक्रफलत्वेन 

व्याख्येयमिति रहस्यम् ॥ १२८ ॥ 

सिद्वादिमन््रशोधन प्रकारमाह चतुरखर इति। मन्तो मन््रशास्त्रसम्प्रदाया- 

भिन्नः । इयात् सिद्वादिभिः ga: सिद्वादोन् इति वच्छमाणत्वात् षोड़शकोषटोदारः 



दिवोयः पटलः | १०३ 

सिद्वादौन् कल्पयेन्मन्तौ aera सिद्वादिभिः पुनः | 

सिद्वादौन् fafge: सिद्धो जपात् साध्यो इतादिभिः। 

Ofag: प्रा्िमावेण साधकं भच्चयेदरिः ॥ १३० 

afaa: | aa प्रागपरोत्तरदक्तिणायताः पच्च रेखाः कुशात् । तदा षोडश्कोष्ठानि 

सम्पद्यन्ते | तत्र वर्णणन् faq, एकंकान्तरितमिति शेषः । लेखनप्रकारख “ 
प्रथमचतुष्कप्रथमे प्रथमम् । प्रादक्षिण्येन दितीयप्रथमे दितोयम् । प्रादचतिर्येन 

ढतोयप्रघमे ठतोयम्। चतुरथप्रथभे चतुध॑म् । एवं प्रादक्षिण्येन प्रथमदितोये 
पञ्चमम् । दितोयदितीये षष्ठम् । ठतोयदितीये सप्तमम् । चतु्धदितोयेऽ्टमम् । 
एवं प्राजिष्येन प्रथमटतोये नवमम् । दितीयलतोये दशमम् । टठतोयटतोये 
एकादशम् | Asda दादशम्। एवं प्रथमचतुे योदशम् । दितोय- 
aga चतुरदंणम्। ठतीयचतुये पञ्चदशम्। चतुर्थचतुरथे wet न्धसेत्। 
एवं स्ररलिखनं क्त्वा तेनेव क्रमेण काद्यत्तराण्यपि लिखेत्। aga कादिमते- 

प्रथमप्रथमे त्वां हितोयप्रथमे तथा । 
दितोयमन्यतश्चान्यत् तथान्यदपि कश्ययेत् | 
तत्तत्कोष्ठेषु विलिखेत् तत्तत्पञ्चममक्तरम् ॥ इति । 

तन्त्रान्तरे च-को्ठचतुष्कचतुषटयई णा दशेषु लिखतु चतुरोऽन्तः | 

आग्नेयेषु तथैव नैऋेतयेष्वेवमानिलेषु पुनः ॥ 
कादोन् वणन कोष्ठेषु च तेष्वेवभेव लिखतु सुधोः। 
MIM तु चतुर्थां Awad समापयेन्मतिमान् ॥ 

यस्य च TMI यव चतुष्के तदादि aaa | 
तस्माञ्चतुञतुष्क' विन्नेयं क्रमश एव सिद्धादि ॥ 

सिद्धादिषु च aqua सिद्ादि तेषु विन्नेयम् ॥ इति । 

Ta प्रयोजनमाह aaa, सखनामायक्तरकोष्ठमारभ्य ames 

यावदिति शेषः। सिद्वादोनित्यादि। शब्दार्थफलकथधनावसरे सखयभेव 
प्रकटयिष्यति । कल्पयेदिति । एवं यत्र चतुष्के खनामाद्यत्तरं तत्सिष्टचतुष्कम् | 

ततः wefan साध्यादिचतुष्कत्रयमिति। मन्तो कुयात् सिद्ादिभिः ga: 

सिद्दादोन् इति। aa चतुष्ककोष्टे खनामायक्लरं aq सि्चसि्कोष्म् । 
तवस्वस्मित्रेव चतुष्के प्राद्सिण्येन asad सिदसाध्य-सिष्टसुसिद-सिद्धारोनिति 
कल्पयेत् sata चतुष्के यदि मन्त्रादयत्तरमपि स्यात् तदा अनयैव गणनया 



१०४ शारदातिलकम् | 

सिद्वाणां बान्धवाः प्रोक्ताः माध्यास्ते सेवकाः स्मृताः | 
सुसिद्धाः पोषका ज्ञेयाः शववो घातका मताः ॥ १३१ 

सिद्म्। यव्यस्मिन् चतुष्के aaa mefaaa दितीयचतुष्क 

मन्ादयच्चरं तदा GaGa यस्मिन् कोटे नामायक्तरम् wa दितोयचतुष्केपि 

तदैव कोठमारभ्य प्रादचचिण्छेन साध्यसिद़्-साध्यसाध्य-साध्यसुसिद्-साध्यारोन् इति 
कल्पयेत् | यदि पुनः खनामाव्यत्तरचतुष्कात् wea ढतोयचतुष्क Aaa 

तदा पढ्यैवत् तत् कोष्ठादेव प्रादक्षिण्येन सुसिदसिद्सुसिदसाध्यसुसिष्टसुसिष्- 
सुसिष्ठारोन् sft कल्पयेत् । यदि पुन; खनामाद्यत्तरचतुष्कात् प्रादचिख्येन 

चतुर्धचतुष्के मन््रायनत्तरं तदा पूव्यैवत् तत् कोष्ठादेव प्रादक्षिण्येन अरिसिद्- 
अरिसाध्य-अरिसुसिष्ठ-अथरोन् इति कल्पयेत् । नन्व दितोयादि चतुष्के 
aaa कोष्ठमारभ्य गणनमित्यत्र किं नियामकमिति चेत् उच्यते । wefan 
एव नियामकः । स च पञ्चमाध्याये प्रथमचरणे | 

प्राप्तानां fe पदार्थानां विक्षतौ क्रमचिन्तनम् । 
ते च सक्रमक एव प्राप्यन्ते नोदकादिह | 

नैराकाङ्यात् क्रमस्तेषां न भूयोऽन्यः प्रकल्यते। इत्यादिनोक्घम् । 

aa किं नाम ग्राष्यमित्यपेक्तायां पिङ्लामते- 

प्रसि agaara किंवास्य जब्मनाम च । 

यतोनां पुष्पपातेन गुरुणा यत् क्तं भेत् | 
arate वरणनि विभक्तानि च कारयेत् ॥ इति । 

अन्यतापि- लोके प्रसिदनामाथ मात्रा पिता तधा क्तम् । इति । 

अन्यतापि-सु्तो जागत्तिं येनासौ Fras प्रभाषते । 
वदत्यन्यमनस्कोऽपि तन्नाम ग्राह्यमत्र तु॥ इति। 

-भ्रन्धत्रापि- माजरा पिता कतं नाम शोधनोयं प्रयन्नतः। इति । 
अन्धे तत्र जखमनामेव WAY: | तदुक्षम्- 

जकाक्ताक्षरतो वोचं ततवर मन्त्रादिमाच्षरम् | 
चतुर्भिः कोष्टवसबेक इति कोष्टचतुषटयम् ॥ 
एनः कोष्ठककोष्ठेषु सव्यतो जग्मभाक्षरात् | 

सिष्ठसाध्यसुसिद्ठारि क्रमाज्न्नेयं विचक्र; ॥ इति । 
wala THATS यट्क्षमज्विन्यादि तेषामच्राणि “सुचेचोला fiat परोक्षा" 
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इत्यादोनि तस्मात् तदारभ्य तेन जख्मनामाखक्तरमारणभ्येत्यथंः | एवं ज्भभाक्षरादि- 

त्यत्रापि श्रेयम् । भयञ्च जनामप्रसिद्नास्नोः विकल्पो Ha: किंवास्यत्यु्तः । 
fafee इति जपात् fae: । इतादिभिः साध्यः सिदिदः। प्रापधिमातेण सुसिद्धः 
fafee इति सम्बन्धः । आदिशब्देन तपंणादि । सिदसिद्धादिफलम् पिङ्गलामतोक् 
यथा- 

यथोक्तात् सिद्सिद्सतु तत्साध्यो दिगुणाज्जपात् । 

जपारशात् तमुसिदसतु तद रिरवान्धवापहः ॥ 
दिघ्नाव्नपात् साध्यसिदस्तत्साध्यसु निरर्थकः | 

तस्मुसिष्धः सादैजपात् तदरि्गग बजापदहः ॥ 
सुसिष्ठसिद्धोऽधैजपात् तत्ाध्यो दिगुणाञ्नपात् | 

त्सुसिदयो ग्रहादेव तदरिज्ञातिजातिहा ॥ 
अरिसिद्धः सुतं हन्यादरिसाध्यसु कन्य काम् | 

वन्बुसिद्सु पकघ्नस्तदरिः साधकापह; ॥ इति । 
पिङ्गलामते प्रत्यक्षरं सिद्वादिगणनोक्ता | 

मातापिढक्षतं नाम यश्चाप्यभिजनेः क्तम् । 

fafa तस्य वे वर्णान् स्ररवणंविमेदतः ॥ 
तथेव मन्वबोजानि ततः शोधनमारमेत् | 
बिन्दुदिषिन्दुकोपष्मानोय जि्वाद्िसम्भवान् ॥ 
संहतोच्चारणप्राप्च मधिकात्तरभेव च | 

अपश्च शाक्रं लक्षौ त्यक्ता षरटचतुष्टयम् ॥ 

Raat सहेकीकां नामवर्णान् विशोधयेत् | 
व्यष्डनेव्य्नान्येव स्वरः सादं स्वरास्तथा ॥ 
आद्यमाद्येन संशोध्य दितोयैन दितोयकम् । 
मन्ते वाऽप्यथवा नानि वरणैः स्युविंषमा यदा ॥ 
तदा We समारभ्य समरं यावत् प्रयोजयेत् । 

arr: सिदवर्णौ मन्ते यस्मिन् वरानने ॥ 

अचिरेरीव aaa स भवेत् सरव्वसिदिदः | 
साध्यान्तादियुतो ag सोऽतिक्ृच्छेण सिध्यति ॥ 

आदावन्ते garg सव्यैकामविभरूतिदः | 

आदावन्ते रिपुयैस्य भवेत् त्याज्यः स AAT! ॥ 



शारदातिलकम् | 

आदौ सिदोऽन््साध्यो यो दिगुणेन स सिद्धयति | 
श्रादौ सिद्धः सुसिदान्यो यथोक्तात् सिद्धयते जपात् ॥ 

आदौ सिचयोऽन्यशतुरयः स त्याज्यो मन्तवित्तमैः। 
साध्यादि्चैव सिद्धान्तः चिगुणात् सिद्धयते जपात् ॥ 
आदौ साध्यः सुसिडान्यः प्रोक्तमागेणए सिद्धयति | 
आदौ साध्योऽन्त्यशतुर्यस्तं sate परिवजयेत् ॥ 
सुसिद्वादिस्तु सिदवान्त्यो यथोक्तादेव fear | 
सुसिद्धादिसु साध्यान््यतुर्गणमपेक्तते ॥ 
सुसिचादिघान्तशतु मध्यमः परिकौत्तितः | 
आव्यारिखबन्तसिद्धादिः सोऽपि त्याज्योऽत्रक्मणि ॥ 
आदौ मध्ये तथा चान्तं fae: शुभफलप्रदः | 
TAM उदासोनः MATA खयम्भुवा ॥ 
सखधानतितयसुसिद्धः सर्व्वानर्ीं ्च साधयत्येव । 
स्थानतितयगतारिर्मन््ो wept सन्देहः ॥ 
सिषादिः साध्ययुग्मान्तो व्यं इत्युच्यते वुधैः । 
सिद्वादिर्दिंसुसिद्वान्तः सन्थैकायार्थसाधकः ॥ 
सिद्वादिररियुग्मान्तो नाशकः सम्प्रको्तितः | 
शलुभवति यदादौ मध्ये सिदस्तदन्तके साध्यः ॥ 
कष्टेन काथ्थसिदिस्तस्य फलं Bata भवेत् | 

अन्ते यदि भवति रिपुः प्रथमे मध्ये च भवति साध्ययुगम् ॥ 
कायं विलम्बितं स्यात् प्रणश्यति क्तिप्रमेवान्ते | 

आयन्तयोर्यदा साध्यो मध्ये सिद्ध प्रजायते ॥ 
आच्यन्तयोय॑दा सिद्धो मघ्ये साध्यः प्रजायते | 
ताबुभौ साध्यसिद्धौ हि जपाधिक्येन सिदधयतः ॥ 

अरिसम्युटितः सिद्धः सुसिद्योऽपि तथा भवेत् । 
सव्यैनाशकरो श्रेयः साधकस्य न संशयः ॥ 

सिद्ठान्तरितसाध्यसु सुसिद्वान्तरितोऽधवा | 

wht सिद्धयति मन््रोऽयमोशनः सखयमन्रवोत् ॥ 
सिष्ठान्तरितशव॒सतु सुसिश्ेनापि चेडवेत् | 

नासौ रिपुरभवेन्मन्तः किन्तु eee सि्ठयति ॥ 



दितोयः पटलः । १०७ 

साध्यान्तरितसिदस्त सुसिबोऽपि तथा यदि । 

सि्धमत्यतोवकषेन साधकस्य न चान्यथा ॥ 

रिपुणाऽन्तरितः fae: सुसिष्धोपि तथा यदि | 

fest लक्षणं ष्टा टूरतः परिवजंयेत् 1 
रिपुष्ण दूषितो[न्तरितो] मन्तो नेव देयः कदाचन ॥ इति । 

नारायणीयेऽपि-दुष्टाणंप्रचुरो मन्तो यः स्यात् स विनिन्दितः। इति । 
अपक्तिता्धंद्योतनिकायां व्याख्यातम् | ततर पू्भवग्माटकाक्तराणि संलिख्य तस्समोपे 
मन्तं नाम च लिखित्वा प्रथमा्रेण प्रथमाक्षरं शोधयित्वा पुनदिं तीयाक्षरेण 

दितोयात्तरं शोधयित्वा नामपरिसमापौ gaata लिखित्वा यावग्बन््परिसमाभि- 
स्तावच्छोधयित्वा यस्मिन् मन्ते TET: साध्यार्ण वैरिणञ् इतरेभ्यो बहवो भवन्ति 
तदा तन्मन्त्रं व्जयेदिल्यर्थः। श्र कैषाल्चिदर्णनां शोधन नास्तोत्याइः | 

नमः प्रणवसंयोगावपश्चंशणक्तराणि च | 

व्जयितरैव गणनं कन्तव्यच्च सुरेष्वरि ॥ इति । 
तच्छसागरवादिना ततैव प्रकारान्तरेण सिद्दादिकल्नसुक्तम् | 

दादश्णरेऽधवा चक्रे कूटषणश्विवजिंतान् | 
आदिष्ान्तान् लिखेदर््णन् gerd यावदोश्वरम् ॥ 
अङ्गानेकादिभान्वन्तान् लिखेत् gerfea: क्रमात् । 
सिदः साध्यः सुसिद्योऽरि खतुदोणः स्मुटोभवेत् ॥ 
नवेकपञ्चके सिद्धः साध्यः TS दशयुग्मके | 
विस्तेकादथे fad बेदाष्टदादशे रिपुः ॥ 

अ्रथवाऽन्यप्रकारेण वच्मि मन्तांशकं मनाक् | 

अकारादिहकारान्तं माटकात्रसच्चयम् 1 

एकीकाणंक्रमान् न्यस्य चतुःकोेषु मन्वित्। 
सिचं साध्यं सुसिदच्च वैरिणं गणयेत् क्रमात् ॥ 
यत्र AA MARU नाममन्वसमुङ्गवाः | 

सिसाध्यादिमेदेन athe म॑न्मादिशेत् ॥ 
अथवा TAA ATT Rt राशौ ATES | 

fae: साध्यः सुसिद्योऽरि्मन्त एकादितो भवैत् ॥ इति । 
महाकपिलपच्चरातरे तु- 

विविधः कौत्तितो aa: सिचः साध्यः सुसिष्ठकः | 



got शारदातिलकम् । 

Tara भवेत् सिः साध्यो मालादैमालकौ | 

अत WE Bas: स कवित्वे चातिनिन्दितिः ॥ इति । 

अन्योऽपि विशेषः-- 

शचिराराधयेन्बन्तं ृशादृ्टफलप्रदम् | 
सकलं निष्कलं aa तथा सकलनिष्कलम् ॥ 

 कलाभिन्रं कलातोतं षोढ़ा मन्तं शिवोऽत्रवीत् | 
सकलं ब्रह्मरन्धस्थं तदधो fate निष्कलम् ॥ 

मानसं सृच्छनामानं ETS सकलनिष्कलम् । 

विन्दुखितं कलाभिन्रं कलातीतं तदू तः | 
कला कुण्डलिनो सैव नादशक्तिः शिवोदिता ॥ इति। eee 

एषु षटसु wag चिन्तितो मन्वः wae: फलप्रदो नान्यथा । युक्षम् 
WAR वरदा मन्त्रा ATTA फलप्रदाः । 7 

= ध्यानसथानविनिरुक्लाः सुसिद्धा अपि वैरिणः ॥ इति । 
यद्यन्नानादरिमन्त्रग्रहणं स्यात् तदा TAPIA उच्यते-- 

अरथारिमन्तसंत्यागविधिः सम्यक् प्रकाश्यते | 

af: समाहितो भूत्वा प्रारभेत प्रवरे दिने ॥ 
अशेषदुःखनाशय देशिकः प्रवरं विधिम् । 

तत्रादौ रम्यभवने कुम्भं दोक्लाविधिक्रमात् ॥ 

मण्डले स्थापयेद् विदान् पूरयेत् तं जलैः WH: | 
विलोममन्तपाठेन तत्रावाह्य तु देवताम् ॥ 
सकलोक्लत्य सम्मूज्याऽऽवरणणनि प्रपूजयेत् | 
एवं सावरणामिष्टा मन्तो मन्त्रस्य देवताम् ॥ 
इत्वा विलोममन्तेणए सपिषा गोरपि दिजः | 
TATA वा तथैवाष्ट शतं सुधोः ॥ 
ब्रह्मा पशेन मनुना तथान्ते तपेत् प्रभुम् | 
ततो यथावद् Sara SATA बलिं हरेत् ॥ 
fafeg fog च तथा वच्छमारैर्मनुत्तमैः | 
MANETS सुराधोश शतमन्यो WATS ॥ 
नमसुभ्यं wets पुष्मधूपादिकं बलिम् | 

याहि तेजसां नाथ हव्यवाह वरप्रद ॥ 



दितोयः पटलः | 

were पुष्पधूपादि बलिभेनं सुपूजितम् | 

प्रेतराज समायाहि भिन्नाष्ञनसमय्युते ॥ 
बलिं दत्तं welad सुप्रोतो वरदो भव | 
नमस्ते Taal नाथ निकेते तमिहागतः ॥ 
ग्टहाण बलिपूजादि मया भक्तया निवैदितम् | 
एहि पञ्चिमदिक्पाल जल[लोक]नाथ नमोऽस्तु तै ॥ 

भक्तया निवैदितां पूजां होत्वा प्रोतिमाश्रुहि | 
maa wed तभेहि सपरिच्छदः ॥ 

मया naa विधिवत् were बलिमादरात् | 
कुवैरतारकाधोशावागच्छेतां सुरोत्तमौ ॥ 
पष्यधूपादिभिः प्रोतौ भवैतां वरदौ मम । 
ईश त्वभव भगवन् सव्यैविद्याखय प्रमो ॥ 
पूजितः पुष्यधूपादः प्रोतो भव विभूतय | 
आयाहि सव्यैलोकानां नाथ ब्रह्मन् समर्चनम् ॥ 
ग्टहाण waaay मे निवन्तय नमोऽसु ते । 
आगच्छ वरदाऽव्यक्त विष्णो विश्वस्य नायक ॥ 

पूजितः परया भ्या भव लवं सुखदो मम | 
ततः सपरिवाराच्च पूजयेन्मन्देवताम् ॥ 

मन्त्रेण विपरोतेन पुष्यदोपोपचारकैः | 
ततस wade विदान् पूजितां मन््देवताम् ॥ 
आनुकूल्यमनालोच्य मया AAG | 

यदुपान्तं पूजितच्च प्रभो मन्रखरूपकम् ॥ 

तेन भे मनसः क्षोभमशेषं विनिवर्तय | 
पापं प्रतिहतच्चासतु भूयाच्छेयः सनातनम् ॥ 

तनोतु मम कल्याणं पावनो [माविनो ]मक्तिरेव ते । 

इति संप्राथय मन्त्ेशीं मन्त्रं oF विलोमतः ॥ 
लिखित्वाऽमलकपुरचन्दनेन समर्चयेत् | 
कलसोपरि संस्थाप्य भक्तया परमया युतः ॥ 

तत्पत्रं मतिमान् पञ्चाद् बा निजशिरस्यथ | 
GUA पूनितकुखस्यतोयेमंन्तमयै; शनैः ॥ 



११० शारदातिलकम् । 

घनान्येन तोयेन कुभ्भमापूय संयतः | 

तन्मध्ये मन्तपत्रच्च निक्तिप्या प्रपूजयेत् ॥ 

तं al निम्नगातोरे We वाऽन्धजलाशये | 
fafaten विप्रांश्च यथाशक्त्या प्रभोजयैत ॥ 
इत्थं क्त विधानस्य रिपुमन्तोद्धवा रुजः | 

नश्यन्त्येव न सन्देहः ऋमाचित्तप्रसन्रता | 

जायतेऽतोवसम्पन्नो वदते तत्कुलं क्रमात् ॥ इति । 

अथ मन्त्रसुक्ता वच्युक्त ऋणधनशोधनप्रकारो लिख्यते | 

इन्दर १४ RO Ha २ रवि १२ पञ्चदश १५ त्तु € वैद ४ 
वधया € युधा ८ ट ८ नवमि < गुणिता ख साध्यान् | 
दिग् १० ae गिरिऽ ofa 8 mens मनिरेसुनोऽ षुभ वेद 
षड. £ afs २ fra गुणितानथ साधकार्णन् ॥ 

नामाज्फलादकटठवाद्गज ८ भक्तशेषं 

न्नात्वोभयोरधिकशेष wt स्यात् । 
मन्तो ऋणो शुभफलोऽप्यशभो धनो च 
Ta यदा समफलः कथितो Aare: ।। इति। 

तत्र प्रकारः) साध्यस्य मन्त्रस्य साधकस्य frre नामाक्तराणि स्वरव्यद्ञनरूपेण 

पथक्छलत्वा स्थापयेत् । ततो माठकाया अ-क-ढ-नामकम् एकादशैकादश।च्षरं 
वर्गचतुषटयं कत्वा wart स्वरव्यच्ञनरूपेण एथकक्लतानि इन्द्रादिभिरहै- 
गंणयेत्। साधकनामाक्षराणि स्वरब्यञ्ननरूपेण पथक्क्ततानि दिगादिभिरङ्ै- 
गणयेत् । तत्न॒शुणनप्रकारः । afaq स्थाने यो at: d at saga 
गुण्येत्। ततस्थानमिताङ्कं शगुणयेदित्यथंः। तद्यथा । प्रथमकोष्टखो 
वर्णैऽकारस्तं चतुदशभिः गुणयेत् तत्रैकशचतुदंश्गुणितचतुदंशैव । तथा 

दितोयकोष्टखो at इकारस्तं सप्तविंशत्या गुणयेत् । तेन erat सप्तविंशतिः 
गुणिता चतुःपञ्चाश्त्। एवं तोयस्यानस्थो वणं उकारो दिगुणितः षट् भवति । 

एवं साधकनामाक्तराण्णपि दिगादिभिः गुण्यैत्। साधकनाम-मन्त्ात्षरेषु 

आ ई ऊ ऋ ट WAN लघुक्तराणामेवाह्ा FI) ततः watery 
एकोक्तः wefa: विभाज्यः। यो राशिरधिकः स ऋणो अधमणंः। ऊनो 
Ufa उन्तमणंः 1 ततर AAAI ग्राह्यः | न चेत्र ग्राह्यः । अथ 
कादिमतोक्त ऋणधनशोधनप्रकारो यथा- 



दितोयः पटलः | १११ 

नामादयन्षरमारमभ्य यावग्मन्त्रादिवंकम् | 
विधा क्त्वा खरै्भिन्यात् तदन्धद् विपरीतकम् ॥ इति । 

अस्यार्थः | साधकनाम्नो यदादत्तरं तत॒ आरभ्य मन््राद्यत्तरपथन्तं माटका- 

mau गणयित्वा ane चिगुणितं क्रत्वा स्वरैः सप्तभिरहरेत् इति । श्रयं 
साधकराशिः। एवं मन््रद्यक्तरमारभ्य साधकनामादययन्नरपयन्तं माटकाक्रमेण 
गणयित्वा तमङ्ग" त्रिगुणितं ज्ञत्वा सप्तभि हरेत् इति मन्तराशिः । अन्यत् पूल्भैवत् | 
AAA वा ऋण्धनणशोधनप्रकारो यथा- 

साध्यनाम हिगुणितं साधकेन समन्वितम् | 

अष्टभिश्च हरेच्छेषं तदन्यद् विपरोतकम् ॥ इति । 

aaa: । मन्त्राक्षराणि खरव्यच्ञनरूपेण एथकक्तानि दिगुणयेत्। साधक- 
नामाक्तराण्छपि सखरव्यच्ननरूपैण एथक्कतानि ag संयोजयेत् ततोऽष्टमि 

हरेत् । श्रयं मन्तराशिः । एवं साधकनामाक्तराणि स्वरव्यच्जनरूपेण एथकक्षतानि 

दिगुणितानि स्वरव्यश्ञनरूपेण ष्रथकूक्लतमन्तराचतरेः संयोजितान्यष्टभिहरेत् | 
एवं साधकराभिः। अन्यत् Gerad) रएवमुङ्ञेष्वन्यतभेनावश्य' ऋणधनणशोधनं 
aay ada | तत्र कथं मन्त्राणां ऋणित्वं तदुक्तं कादिमते- 

पूव्यैजग्मक्तताभ्यासात् पापादस्याफलापिक्षत् । 
पापे ae फलावातिः काले देहच्यादृणो ॥ 
मन्तः सम्प्राधिमात्रेण प्राक्तनः[प्राक् पूतः] सिद्धये भवेत् । 

सिद्धमन््ाद् गुरो लँब्धमन्तो यः सिदिभाङ् नरः ॥ 
लच्छलोमदादनादृत्य[ वान् स सद। पूज्यः]मन्तरभोगम वाप्तवान् | 
स मन्त्रोऽस्य ऋणो ज्ञेयो भजनं तस्य Fay | 
तस्माटृणविशदिसु काया सर्वसु aaa: | इति । 

ग्रन्थान्तरे मन्वशोधने प्रकारान्तरसुक्तम्- 

षड्दलं चक्रमालिख्य प्रागादिषु दलेषु तु | 

अकारादिवर्णानेकीकं लिखेत्रिःषर्टकूटकान् ॥ 
सवनामाद्यक्तरं यत तदारभ्य विचारयेत् । 

उदिते सम्मदुद्िष्टा दितोये सम्प्रदां च्यः ॥ 
aaa तु धनं [तिं] विद्यात् चतु बन्धुविग्रहः । 
पञ्चमे संश्याा स्यात् षष्ठः सव्धैविनाशकः ॥ इति । 

अत्र सव्यैत्र सिद्वादिशोधनापवादो ग्रनयान्तरोक्तः । 



११९ शारदातिलकम् | 

पिण्डे तारे ख्रलब्पे षडे प्रासादाकावैपुरे नारसिंहे । 
माला AMAA AAS नो दोषः स्त्रयाप्त्ेदेषु wa ॥ इति । 

मालामन््ख्छर्ूपसुक्तं महाकपिलपञ्चराचे- 

बइवणौसतु ये मन्त्रा मालामन्त्रास्तु तै समृताः । 

दशाधिकान्तरा माला पञ्चाधिकादैमालिका ॥ 

न माला पच्चपयन्ता ठद्चासविरवालकाः | 

वादके सि्िदा माला अदैमाला तु यौवने ॥ 

वाल्ये पञ्चा्तराधस्तु मन्तः सिदिप्रदायकः ॥ इति । 
प्रयोगसारे तु-नवाच्रान्ता थे मन्त्रा बोजमन्त्ाः प्रकौर्तिताः । 

पुनर्वि यति वर्णणन्ता मन्ता मन्ास्तथोदिताः ॥ 
ततोऽधिकाक्षरा Bea मालमन्त्ाः प्रकोत्तिताः। 
ara प्रसििदा बोजमन्ता मन्त्राश्च यौवने ॥ 
areas वादैक्ये विशेषेण प्रसिषिदाः। इति ।. 

नारायशोयेऽपि-- 
विंशत्यणोधिका मन्ता मालामन्रा इति स्मता; | 

दणाक्तराधिका मन्ास्तदव्याग् बोजसंन्निताः ५ 
वादके सिदिदा मालामन्त्र मन्त्रास्तु यौवने | 
पञ्चात्षराधिका वाल्ये fafeer: सव्यैदाऽपरे ॥ इति । 

अपेक्तिता्थद्ोतनिकायासुक्षम् “उक्तावस्थाव्यतिरिक्तावस्थासु वोजमन््मानामन््- 
सिद्धायै दियुणं जपेत्" इति । तथा- 

STATA तथा पञ्चाकरस्य तु । 

एकदित्रपादिबोजस्य सिद्धादोन् नैव शोधयेत् ॥ 
तथा--एकतिपञ्चसप्ताणेनवरुद्रषड़णेके | 

aif neat मन्त्रे नां शकं परिगण्यते ॥ 

गारुडादिषु सौरेषु वैष्णवे बौदजेनयोः । 

महाकूटेष मन्तेषु नैव सिद्धादिशोधनम् ॥ 
चत्वारिंशात्तरस्योद्खं भकं कात्तरवदितः | 
त्रिषरटिवोजपयन्तं मन्तो ऽनेक[नैक]फलप्रदः ॥ इति । 

तथाच-भ्रान्नासिदास्तु थे मन्त्रा योगिनोनां प्रसादतः । 
लब्धा ये केऽपि ते मन्ता; सव्वेकामफलप्रदाः ॥ इति । 



दितोयः पटलः | ११२ 

दोपस्थानं aaa क्तं aT फलप्रदम् ॥ १३२ 

एतद्व्यतिरिकरेष्वावश्यकं शोधनम्। यदुक्तम्- 

मन्तो वा यदि वा विद्या स्तवो वा सू्ञभेव वा । 
शर्धवन्धुशरोरस्य नाशको भवति क्षणात् ॥ 
तस्मात् सब्यैप्रयल्ेन दुष्टं UA वज॑येत् । 
न केवलन्तु मन्ताणं विशेषेण तु देहिनाम् | 

परस्परं समोच्य: स्यात् सम्बन्धो नान्यथा भवेत् ॥ इति । 

ag सिद्धादिभिर्मन््ो न मिलति aa प्रकारान्तरसुक्घम्। यदाइः- 
एषु दोषिषु aaa मायां काममधापि वा | 
चिघ्ठा चादौ रियं दद्यात् तद् दूषणविमुक्तये ॥ इति । 

तथा--तारसम्युटितो वापि दुष्टमन्त्ोऽथ सिद्धति । 
यस्य यत भवेदक्तिः सोऽपि मन्वोऽस्य सिद्धयति ॥ इति। 

तथा भुवनेशोपारिजाते- 
मायाबोजसमायुक्तः fat सिषिप्रदो भवैत् । 
free कवलो मन््ो मायाबोजोल्नुलोक्ततः | 
मायबोजाह्वैत् प्राणो बोजं चेतन्यवोधवत् ॥ इति । 

MAGA ATA HAT वणंमालया | 
्रत्येकव्णयुङ्मन्ता sat स्युः fanfafeen: । 
बेरिमिन्त्रा अपि नृणामन्ये मन्त्राश्च विं पुनः ।॥ इति । 

wa व्यवहाराय सिदायत्तराणां संज्नान्तराण्याह faarat इति ॥ १२८-१२१॥ 

फलस्य पूत्यैसुक्तत्वात् मन्तजपस्धानमाह दपेति। दोपशब्टार्थोऽन्यतोक्तः- 
दोप्यते पुरुषो यत्र दौोपस्थानं तदुच्यते। इति । 

तथा-दोपौघ॑ सम्प्रवच्यामि seat ब्रह्मयामले । 
प्रासादग्रामगहाद्या HAT येन GATT: ॥ 

ककारादिक्तकारान्ता वर्णा; स्युर्दीपसंन्नकाः | 
सराः षोडश्पोटास्या ज्ञातव्या मन्विणां at: ॥ इति । 

तथा- eden aay stor: स्युव्यज्ञनानि हि । 
स्थानं दोपाक्तरं यस्मिन् कोषे तिष्ठति aad ॥ 

saw तदेतत् स्यात् RUTH न संशयः ॥ इति । 



११४ शारदातिलकम् | 

चतुरखां भुवं भित्वा कोष्ठानां नवकं लिखेत् | 
पुव्वंकोष्ठादि विलिखेत् सप्तवर्गाननुक्रमात् ॥ १२३ 

TAMA AAAS खरान् युग्मक्रमाल्िखेत् | 
feq qaifedt यव चेवाख्यादयचरस्थितम् ॥ १३४ 

तस्य दोपस्थानमिति। ay जपादिकम्। अतएव वच्यति “aera 
सिष्ठिसाघधनम्” इति ॥ १२२ ॥ 

दोपस्धानन्नानाय irae चतुरिति। तत्र इ रेखे पूव्यापरायते हे 

दक्तिणोत्तरायते चतुरखरमध्ये कुात्। तदा नवकोष्ठानि सम्पद्यन्ते । तेषु नवसु 
कोष्ठेषु AT AANA: पूज्या; । यदुक्तम्- 

Paar नवैतषु दोपेशा नवकोष्ठक | 
अगतो षभः शैलराजो aetna ॥ 
शक्तिक्षत्[पूः] पद्मयोनिख म्ाशङ्ख्च & नव । 

छायाछतगणोपितान् मध्यात् पू्दितो यजेत् ॥ इति । 
पूव्यैकोषादि पूव्मैदिक्कोष्ठमारभ्य इत्यधेः । सप्तवर्गानिति कचटतपयश्चान् | 

अनुक्रमाद् विलिखेत् इति उत्तरान्तम्। wa aed मध्यत आरभ्य 

प्रतिकोष्ठम्। यदुक्तम्- 

YAMS HATA पञ्चकं मध्यतः क्रमात् | 
मध्यतोऽन्यत् चाग्नेधे चवर्ञ्धैवमेव fe ॥ इति ॥१२२॥ 

मध्यको्े खरान् युग्मक्रमाल्िखे दिति | aq लेखनप्रकार उक्तोऽन्यत्र-- 
मध्यकोष्ठे पुरोभागे अकारद्यमालिडेत् । 

आग्नेय्यामिदयं विन्द्यात् याम्ये तूदयमालिखेत् ॥ 
awe Wea विन्यादारुशे Vera | 
वायव्याभेदयं विन्यात् सौम्यामोदयमिष्यते ॥ 
ईशे चान्तययुगं fared न्यस्य विचारयेत् । इति । 

अयं लेखनक्रमः क्रमेणानेन विभजेत् इति वच्यमाणेन सूचित एव । 

Faraifa | Wa क्ेचशब्दो ग्रामादोनामुपलच्कः | 

agaq—od Sa’ पुरच्चापि नगरं ग्राममेव च । इति। 

तल्नक्तणमन्यतोक्तम्- 

कादिनान्तं भवत् चेतर ग्रामः स्यात् पादिमान्तकः | 



दितोयः पलः । ११५ 

सुखं तत् तस्थ जानीयादरस्तावुभयतः स्थितौ | 
कोष्ट Tal उमे पादी दे शिष्टं पुच्छमीरितम् | 
क्रमेणानेन विभजेन्मध्यस्थमपि भागतः ॥ १३५ 

मुखस्थो लभते सिद्धिं करस्थः खल्पजीवनः | 

उदासीनः कुचिसंस्थः TAM दुःखमाघ्रयात् ॥ १३६ 

Gwe: पीड्यते मन्त बन्नोच्ाटनादिभिः | 

कृन्धचक्रमिदं प्रोक्तं wart सिदिसाधनम् ॥ १३७ 
यादिषान्तं पुरं सम्यक् प्रोत्तं देशिकसत्तमैः । 

। सहान्तं नगरं प्रोक्तमेतत् Are लक्तणम् ।॥ इति । . 

पोठलक्षणन्तु प्रागुक्षम् -“सखराः षोडश पोटाख्याः” इति । कचित्तु “ane 

पत्तनग्राम देवगदृदादिषु" इत्यप्यक्म् । उभयतः ख्िताविति प्रत्येकं हस्त- 
कुक्चिपादेष्वन्वेति। मेनाद्याद्यमभितोऽग्रिमागरिमम् पुच्छं शिष्टम् ।॥ १२४।१२५॥ 

अस्य फलमाह How इति । मन्वोत्याक्षव्यते। तस्य तन्धोक्तदोक्लाप्रकारेण 
Stace इत्यर्थः। waste मन्विणाम् इति पददये अयभेवार्थौऽनुसन्धेयः | 
जोग्यतेऽनेनेति जोवनं भोगः खल्पं जोवनं यस्य स सखल्यजोवनः। तदुक्तम्-- 

Fea: शएभयुग्न्नेयः करस्थः स्वल्यभुक्तिमान् । इत्यादिना । 
तथा- सुखे सन्धार्थसिदिः स्यात् करयोरल्यसिदिक्तत्। इत्यादिना । 

तथा- AHS समाित्य AAA समारभेत् | 
तदलाभे करं वापि कूग्भस्यान्यं न संखयेत् ॥ इति । 

श्रव विशेषो ग्रन्यान्तरोक्लः- 
स्थानसाधकयो्नाम्नो ररित्वं यत्र विव्यते । 
तत्तच्च [तदन्त] शस्तो Atal तत्तत् सम्यक् परित्यजेत् ॥ 

अररित्वमहयस्योक्ष गकारेण परस्परम् | 

WHA ठ[च] कारण ठ[च]कारस्यापि तेन च ॥ 

द्यस्य पकारेण पकारस्यापि ददयम् | 

AAA षकारेण षकारस्सौयुगीन च ॥ 
जकारस्य टकारेण भाऊ ATA VATA: | 

उकारस्य तकारेण HATA FHL; ॥ 



११६ शशारदातिलकम् | 

भकारस्य तु रेफेण यकारस्य सकारतः | 

अरित्वभेषां वर््णनामन्येषां मित्रभावना ॥ 
ara रिपुस्थानं साधको यज्नतस्यजेत् ॥ इति । 

उदाहरणच्च ततेव द्भितम्- 
यथा गर्गस्य वैरि razed महत् पुरम् | 
गयाऽमरेश्वरस्यैवमका TAG योजयेत् ॥ 
रषभस्य चकाराख्यं तकस्यापि पद्मकम् | 

ओड्डियानं षरमुखस्य is षड़.गुणकस्य च ॥ 
जयन्तो SHAT: खन्धारं भंमभद्वः | 
डकदेवस्य तरणिः[ताराख्यं धूमाख्यं TAHA च ॥ 

भटस्य रम्यकं aft यज्नमितस्य वै सरः | 
एवं क्रमेण संशोध्य वैरिस्धानं त्यजदुधः ॥ इति । 

तथा-तेषामाद्यान्वितं au पूष्धैमार्गेषु योजयेत् | 
यदि तद्ययज्ञनापिण्डं यद्याद्यं पीटवर्जितम् ॥ 
नामाक्षराणि सर्व्वाणि पोटयुक्ञानि व्जयेत् | 
तदादिकानि मार्गेण तद्ग्छदोत्वा स्वरं त्यजेत् ॥ 
ग्रामनामाक्षरेष्वादिमध्यान्तार्णन् विहाय च । 
दितोयमक्तरं यत्र कोष्ठे तिष्ठति तन्मुखम् ॥ इति । 

अन्यव्ापि--तत्तत्रामदितोयार्णण यत्र तिष्ठति तन्मुखम् । इति । 
ददन्तु सखरादिनामविषयम्। नामादौ संयोगाक्तरे सति विशेषमाह- 

श्रत्तरवितयं यत्र ग्रामनामादिषु कचित् | 

स्रो मध्याश्तररूढ़ो यत्र तिष्ठति तन्मुखम् ॥ 
भवतो यदि वणौ दौ ग्रामनामादिषु स्फुटम् । 
Meat: यत्र तिष्ठत्यदो वदनमिष्यते ॥ इति । 

तधा चक्ेचसाधकमन्ाणाभेकभेवाखयमक्तरम् | 

यदि स्यात् स धरुवं मन्तः सव्पैसिद्िफलप्रदः ॥ इति । 
फलविशेषमाहाऽन्यः- 

मोक्ता वदने कुखधादक्तिणे त्वाभिचारिकम् | 
ata: पञचिभे ger उत्तरे एन्तिदो भवेत् ॥ 
दशने शतुनाशः स्यादाग्नेयः शतरुदायकः | 



दितोयः पटलः । ११७ 

Yad नदौतीरं गुहा परव्वतमसकम् | 
aimee: सिन्धूनां सङ्गमाः पावनं वनम् ॥ १२८ 
उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूलं तटं गिरेः | 

देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं हम् | 
साधनेषु प्रशस्यन्ते खानान्येतानि मन्विणाम् ॥ १३९ 

aaa शतुभोतिः स्याद् वायव्ये तु पलायनम् ॥ 
कू चक्रमविन्नाय यः कुयाच्जपयन्नकम् | 

ase फलं नास्ति स चानर्थाय कल्पते ॥ इति । 

कादिमते विशेषः-- 

संव्चपायामविस्तारं हृत्वाऽष्टाभिसु शेषतः | 
fasta aw तेष्वेकमाद्यं नामि प्रकल्ययेत् ॥ 
वासुष्वन्ञातरूपेषु प्रसिद्धं नामतो भवेत् | 

Ma देशकू्ं स्याद् wea BTA ॥ इति।. 
॥१२६।१२७॥ व 

पुरश्चरणजपस्य स्थानानि वदन् कूचक्रविषयमाह पुण्येति। नदोतीरं पुख- 
waaay) सामान्यनदोतोरस्य निषिदत्वात्। पावनं वनमिति विशेषण 

विशरेष्यभावः। उद्यानानि विविक्तानि पूतानोत्यत्रापि । “विविक्नौ पूतविजनौ” 
इति कोषः। स्धानान्येतानोत्यनेन तन्त्ान्तरोक्तमपि सूचितम् । यदादुः- 

प्रत्यङ्सुखशिवस्थानै हषभादिविवजिंते । 
अश्बल्यविल्वतुलसोवने पुष्पान्तराते | 

गवां Nese पुण्यक्षेत्रेषु शस्यते ॥ इति । 

वायवोयसंहितायामपि- 
सथयस्यान्नेगुरोरिन्दोदपस्य च जलस्य च । 
विप्राणाच्च गवाद्चैव सन्निधी शस्यते जपः ॥ 
श्रवा निवसेत् तत्र यत्र चित्तं प्रसोदति ॥ इति । 

तैव खानविशषे फलविशेषोऽप्युक्तः | 
ग्रहे जपः समः प्रोक्तो गोष्टे एतगुणसु सः | 

आरामे च AMT सहसखगुण उच्यते ॥ 



११६ शारदातिलकम् | 

ver विष्यं शाकानि विहितानि फलं पयः । 
मूलं TRA भच्याखेतानि मन्विणाम् ॥ १४० 

अयुतं पव्यैते पुण्ये नद्यां ATE सः । 
कोटिदंवालये प्राइरनन्तं शिवसत्रिधौ ॥ इति । 

एवं शक्िविशेषमन्तेषु अष्टाष्टकपोटाद्यपि न्नेयम्। अन्यव- 
ग्तेच्छदुटगव्यालशङ्गातङगदिव्जिते | 
एकान्ते वा वने निन्दारहिते भक्तिषंयुते ॥ 

Gen धाश्वरके we सुभिक्षे निरुपद्रवे | 
र्ये भक्तजनस्थाने निवसेन्न पराखये ॥ 

राजानः सचिवा राजपुरुषाः प्रभवो जनाः । 

चरन्ति येन मार्गेण न वरेत् त्र gata ॥ 

जोणंदेवालयोयानग्टहदठक्षतलेषु च | 
नदोकूलाद्विकुख्ेषु भूच्छिद्रादिषु नो वरत् ॥ इति। 

॥ १२८।१२९ ॥ 

र्रणकर्तुमेच्ाण्याह मैच्यमिति। एतदुब्रह्मचारियतिपरम् । भिच्षाख- 
रूपसुक्तमन्यवर- 

वेदिकाचारयुक्तानां शचोनां खओमतां ग्ट । 
सतूक्रुलख्थानजातानां fire स्यादग्रजन्मनाम् ॥ इति । 

हविष्यमिति व्रतदविष्यं न तु श्राद्वदविष्यादि । तच्च स्मृत्यन्तरे - 

Satara सिताखिन्नं धान्यसुद्यवास्तिलाः | 

कलायकङ्कनोवारा aga हिलमोचिका ॥ 

षिका कालशाकञ्च Aaa कैमुकेतरत् | 

कन्दं [लों] सेन्धवसासुदरे गव्ये च दधिसपिधो ॥ 
पयोऽनुद्दुतसारञ्च पनसाम्बरहरोतकौ । 
तिन्तिड़ो[पिष्यलो ] जोरकच्चैव नागरङ्गकमेव च ॥ 
ATM लवली Wal फलान्यगुड्सैक्तवम् | 
अतेलपक्त' सुनयो हविष्यान्नं प्रचच्तते ॥ इति । 

फलं पयो ae विहितमित्यमुषज्यते ॥ १४० ॥ 



हितीयः पटलः | ११८६ 

पुरुषार्थसमावा्ै SEN गुरुमाश्रयेत् | 
waa: पिदतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रियः ॥ eve 

सर्व्वागमानां सारज्ञः सव्वं शास्त्रार्थ तत्ववित् | 
परोपकारनिरतो जपपूजादितत्परः ॥ १४२ 

अमोघवचनः शान्तो वेदटवेदार्थपारगः | 
योगमार्गानुसन्धायो देवतादयङ्गमः ॥ १४३ 

सच्छ्थो गुरुमाश्रयेदिल्यक्तम् | श्रतो गुरुलत्षणमाह wea इत्यादिना । 

माढतः पितः शदः शदपिढमाटप्रसत इत्यर्थः। सा च शदिर्लकप्रसिहितः 
शोलान्वेषणएतस क्रेया । यदुक्तम्- 

यदकारि Wa गुप्तं यौवनसमये मटान्ध[न्दधि]या मारा | 

तत् प्रकययन्ति तनया fanaa: खधरसुत्ङज्य ॥ इति। 
शभावः शचित्तहत्तिरित्य्ंः। अन्यथा खलत्वात् TE एव न स्यात् । 
जितेन्द्रियः । अजितेन्दरियस्य देवतापराञ्जुखत्वात् ॥ १४१ ॥ 

wala सारज्नः। अन्यधा शैवादितत्तत्सम्प्रदायानभिन्नता स्यात्। 
सन्यैशणास्त्ार्थतत्ववित्। अन्यथा ्रागमशास्त्र विचारानुपपत्तेः। परोपकारनिरतः । 

अन्यथा शिध्ोपरि aca न स्यात्। तत्पं विना मन्त्रोऽपि carga भवति । 
जपपूजादिवत्परः। आदिशब्देन ध्यानहोमौ । अन्यधा लु्षषमयाचारस्य 

देवतासात्रिष्याभावात्। aga पिङ्गलामते- 

नाध्यातोऽनर्चितो मन्व; सुसिद्धोऽपि प्रसोदति | 
ara: सिद्िदानेच्छुनोडतः फलदो भवेत् ॥ 

पूजां ध्यानं जपं होमं तस्मात् कर्मचतुष्टयम् | 

werd साधकः कुयात् rag सिदिभिच्छति ॥ इति ॥१४२॥ 
अमोघवचनः WATTS: | शान्तः । अन्यथा लोकगरहिंतस्याऽसेग्यत्वात् | 

वेदकेदाथेपारगः। अनेन खाचारनिष्ठतोक्ता। Tea 
वणौखमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् | 

विष्णुराराध्यते पन्या नान्धस्तत्तोषकारकः ॥ इति । 

अन्यत्रापि-विना aay यत्किच्ित् देवताराधनादिकम् | 
परिश्वश्येत तद्यस्मात् चात् सेकतह ओै्वत् ॥ इति । 



१२० शारदातिलकम् | 

इत्यादिशुणसम्पन्नो गुरुरागमसम्मतः ॥ १४४ 

योगमार्गानुसन्धायो । अन्यथा दोक्तादिदान एवाशक्तिः स्यात्। देवताहदयङ्गमः 
देवतावद्ुदयङ्गमो मनोहरः प्रसत्राकार इत्यर्थः । यथा देवतादशेनैेन मनसि 
सन्तोषस्तधा तदभनेनापि मनसि सन्तोषोत्पादात् । तदुक्तम्- 

कायानुगतं शोलं शेलानुगतं gut भवति चित्तम् । 

चित्तानुगतं रूपं रूपानुगता गुणाः प्रायः ॥ इति । 

यतर च मनसः सन्तोषस्तत्र फलावश्यम्भावः | तदुक्तम्--“यस्मिन््मनघन्तुषोरभिरति- 

स्तस्मिन्नभ्युदयः” इति । तथाऽभियुक्तकालिदासस्मरणएमपि-“मनो हि जग्मान्तर- 

सद्गतिन्नम्” इति । आदिशब्दान्महाकपिलपञ्चरात्ोक्तम्- 

नातिवालो न चञ्च न GS न ANT | 

नाधिकाङ्ो न SAS न खल्वाटो न दन्तुरः ॥ 

कुल [क्षत]ज्नं वाग्मिनं शूरं प्रतिष्ठागमपारगम् | 

वासुविद्याक्तताभ्यासं शस्योद्वारविवैकिनम् | 

क्रियानुक्रमवेत्तारं सुद्रातन््रविबेकिनम् ॥ इति । 

चिः सुषेशस्तरुणः सव्बैभूतसमानधीः | 
धोमाननुदतमतिः aaa: शिष्यवत्खलः । ` 
ARAMA ग्ट स्थो गुरुरुच्यते ॥ 

इत्यादिग्रन्यान्तरोक्तच्च द्रव्यम् | 

भाचाथमातुलौ ऋलिक. पिटब्य; aga वपः । इति षड्गुरवोऽप्येत । 
इत्यन्यत्रोक्तेरत्र भागमसम्मतः इति विशेषणम् | 

संसारसागरे मग्नान् यस्तारयति देहिनः | 

TARA स एवैह गुरः स्मृतः ॥ इत्युक्तेः । 
प्रतिष्ठासारस्ते तु विगेषः- । 

Tastee वा ककारा्टकवजितः । 
शै वसिदान्तनिपुणः प्रतिष्टामन्तपारगः ॥ इति । 

ama च-कुमारोददिमवग्भध्ये खतः कष्णण्गान्विते | 

देणे जातस्त यो विदान् ्राचाल्रमधाहंति ॥ इति । 
योगशिवपद्तावपि- 

मध्यदेशकुरुक्षेत्रनाभोव्नयिनिसम्भवाः | 

अन्तववव॑दिप्रतिष्टानादाबन््या FEMA: ॥ 



दितोयः पटलः | १२१ 

गोडदेशोद्नवाश्चौला मागधाः कीरलास्तथा | 

कौशलाश्च SUNY गुरवो मध्यमा मताः ॥ 

कर्णटकोडङ्णवकोर[ चैव] कच्छतीरोडइवास्तथा | 
कालिङ्गाः कामरूपाञ्च काम्बोजाश्चाधमाः स्मृताः ॥ इति। 

देवोमते च-भ्राचायः शैवशास्त्रन्नः शिवदेशसमुद्धवः | 

AMA Ween वा शिवभक्तिपरायणः | 
यजमानानुकूलक्षजग्मा देशिक उच्यते ॥ इति । 

हयगोषेपच्चरातेऽपि- 
ग्टह्य ANTI ककारा{पाटा]टकवजिंतम् | 
ae कुर्व्वीत सततसुप वासत्रते रतम् ॥ इति । 

तथा-सन्यैच व्यतिरिकतन्तु रात्मानं वेत्ति यो दिजः । 

सव्यैलक्षण्ोनोऽपि स गुर्नातर संशयः ॥ 

पञ्चराव्परबुस्तु सिष्ान्तार्थस्य तत्ववित् | 
सन्यैलक्षण्डोनोऽपि आचायः स निगद्यते ॥ 

यस्य विष्णौ परा भक्तिर्या विष्णौ तथा गुरौ । 
सख एव देशिको Fa: सत्यमेतद्ब्रवोमि ते ॥ इति। 

शेवदोक्तायाम् अ्तीतागमे विशेषः- 
जट मुण्डो शिखी वापि शस्तटेशसमसुद्धवः | 
शिवशास्त्रार्थतच्छन्नः श्ुतछत्तान्वितो दिजः ॥ 
शिवमेवाचितो नित्यं वाङ्मनःकायकमभिः। 
आचायः स सदोदिष्टः शिविदोक्ञादिकख्सु ॥ इति । 

शान्तिके च-- अनूचानः neater शिवदोक्ताभिषैचितः। 

शिवागमन्नो मतिमान् शिवपूजापरायणः ॥ 

र्द्रात्तमालां विश्चाणस्तिशूलाद्धितविग्रहः | 

विश्ु्देशकुलजः शेलाचारसमन्वितः | 

AMAIA ज्ञानवान् गुरुरुच्यते ॥ इति । 

प्रतिष्ठापदवावपि- 

fam वि[ङ्ादि]लक्षणन्नानो निपुणः ater | 
देवताव्याधितच्छन्नः षड्विधाध्वविशरदः ॥ 

pagina विस्तरेण किम् | 



१२२ शरदातिलकम् । 

शिष्यः कुलीनः TRA पुरुषाधेपरायणः | 
अधीतवेदः कुशलो दूरसुक्तमनोभवः ॥ १४५ 

हितैषी प्राणिनां नित्यमास्िकसयक्तनासिकः | 

खधन्धनिरतो भक्या पिढमाढहितोदयतः ॥ १४६ 
सम्यग्जातिपरिन्नानं SAAT गुणाः | 

यस्यैते स गुरः श्रेष्ठः सन्धैकामफलप्रदः ॥ इति । 
यतेरपि गुरुतोक्ता मोह शरोत्तरे - 

चोर्णा[ तीर्था |चारव्रतो मन्त न्नानवान् सुसमाहितः | 
नित्यनिष्टो यतिः ख्यातो गुरः स्याद् भोतिकोऽपि च ॥ इति । 

बातुलोत्तरेऽपि-विद्ययाऽभयदातारं लोद्यचापलवजिंतम् | 
एवंविधं Tq प्राप्य को न मुच्येत बन्धनात् ॥ इति । 

पौष्करे तु-सव्यैलक्षण्डोनोऽपि श्रानवान् गुरुरुच्यते | 
ज्ञानञ्च तच्चविन्नानं षड्ध्वन्नानसंखयम् ॥ इति ॥ १४२।१४४॥ 

शिष्यलक्षणमाह शिष्य इति gala: शुद्माटपिढजः। अन्यथा कुण्ड- 

गोलादेरश्चितवात् TAT सख्टव्यत्वाभावात् । दामा CTA । क्रूरस्य 

विद्यानुपदेशणात्। यत् afa— 

विया ह वै ब्राह्मणमाजगाम । गोपाय मा शेवधिषटेऽहमस्मि | 

असयकायाऽगृजवेऽयताय न मा ब्रूया । वोयवतो तथा स्याम् ॥ इति । 
पुरुषार्थपरायणः । अनेनास्य व्यसनरीनतोक्षा। अन्यथा STS TAT] । 
अधोतवैद इत्यनेनास्य Geeta | यदुक्तम्-- 

योऽनघोत्य fast वेदमन्यत्र कुरुते खमम् | 

स जोवन्नेव शूद्रत्वमाश गच्छति सान्वयः ॥ इति । 

कुशलः अमुग्धः। मुग्धस्य मन्तवोधनाक्षमत्वात्। दूरसुक्तमनोभवः । कामिनः 

सपापत्वादशचित्तत्वात् मन््राराधनानधिकारः । feast प्राणिनां नित्यम् इति । 

अन्यथा उपदिष्टमन्त्रात् अभिचारादिकब्रतस्य तस्य पापं गुरुमपि रथेत् । 

भ्रास्तिकः अस्ति परलोक इति वुद्ियस्य । अन्यधा नास्तिकतायां मन््देवता- 
नाराधनात् गुरौ देवताकोपो भवेत् | त्यक्तनास्तिकः नास्तिकसंसगेत्यागो । अन्यथा 

संसर्गजो दोष; स्यात्। खध्धनिरतः आचारवान् । अनाचारिणोऽनधिकारात् | 

want माटपिलहितोदतो न तु दम्भादिना। waar परमो we उक्तो 



दितीयः पटलः | 

वाङ्मनःकायवसुभिर्गुरुशुश्ुषणे रतः | 
त्यक्ताभिमानो गुरुषु जातिविदययाधनादिभमिः ॥ १४७ 

गुव्वीन्नापालनाथं हि प्राणव्ययरतोद्यतः | 
विहत्य च GRA शरुकार्थ्यरतः सदा ॥ १४८ 
दासवच्निवसेद् यस्तु गुरौ भक्तया सदा शिशुः | 
qaarat दिवारावौ गुरुभक्तिपरायणः ॥ १४९ 

व्यासादिभिः। वाङ्मन इत्यादिना अवच्चकतोक्ता। एतादृश इत्यनेन 

युवा विनयताशेषकरणः करूणालयः | 

इत्यादि ग्रन्याम्तरोक्ष दर्व्यम् । यत् प्रयोगसारे- 

तच्रापि मक्तियुक्ताय gaa वसुटाय च। इति । 

नारायणोयेऽपि-ङुव्यन्राचायश्भरूषां मनोवाक्कायकश्चेभिः। 

शदभावो महोच्छाहो बोद्धा शिष्य इति स्मृतः ॥ 

न तूयदेश्यः पुश wert वसुदस्तथा । इति । 

नापर इत्यनेनाऽन्यस्य निषेध उक्तः । तथा चान्यत्र शिष्यदोषानुक्ता- 

एवमादिगलोर्य्तं न शिष्यन्तु परिग्रहेत् | 
walang यदि तोषः प्रायो गुरुमपि स्पृशेत् ॥ 
अमात्यदोषो राजानं पतिं जायाक्षतो यथा । 

तथा शिष्यक्लतो दोषो गुरु प्राप्रोत्य सं श्यः ॥ 

Geral लोभतो वापि यदि serfs staat | 

तस्मिन् गुरौ सशिष्ये तु देवताशप आपतेत् । 

तस्माच्छिष्यं गुरुनित्यं परोच्य तु परिग्रहेत् ॥ इति । 
भुवनेशोपारिजातेऽपि- 

श्रशिष्वे कथथेद् यसु स महापातक भवैत्। इति । 
ग्रन्थान्तरे तु विशेषः-- 

गुरूच्माने वचने वदेदिल्यं वचस्तदा | 

wale नाध देवेति तथेति च क्तादरम् ॥ 
प्रणम्योपविशेत् पार्थ तथा गच्छेदनुज्नया | 

मुखावलोकौ सेवेत कुवथादादिष्टमाद रात् ॥ 

१२९३ 



१२४ शारदातिसर्कम् | 

आन्ञाकारौ गुरोः शिष्यो मनोवाक्कायकब्धभिः | 
यो भवेत् स तदा ग्राह्यो नेतरः शुभकाङ्गया ॥ १५० 

मन्तपूजारदस्यानि यो गोपयति सर्व्वदा | 
चिकालं यो नमख्कुव्धादागमाचारतच्चवित् ॥ १५९१ 
स एव शिष्यः Haat नेतरः खल्यजीवनः | 
एतादशगुणोपेतः शिष्यो भवति नापरः ॥ १५२ 

श्रसत्यं न वदेदग्रे न बड प्रलपैदपि । 

कामं क्रोधं तथा लोभं मानं प्रहसनं सुतिम् ॥ 

चापलानि न जिह्यानि कायाणि[न्राणि] परिदेवनम् । 
ऋणदानं तथाऽऽदानं वस्तु नां क्रयविक्रयम् | 
न GONE गुरुणा सादं शिष्यो शष्ुः कदाचन ॥ इति । 

प्रयोगसारेऽपि-गुरुमाता पिता खामी बान्धवाः सुहृदः शिवः। 

TATA मनो नित्यं भजेत् सव्धामना गुरुम् ॥ 

श्रसत्यं न गुरौ ब्रूयाद् गुरुनिन्दां न कारयेत् | 

Wear वारयेदन्धेरशक्घस्तत्मदं त्यजेत् ॥ 
गुरौ यथैव VA गुरुभादासु ताञ्चरेत् | 
ज्येष्ठां गुरुवत् पश्येत् आत्म वच्च कनोयसः ॥ 

गुरुणा यदुयदादिष्टमिष्टं वाऽनिष्टमेव वा । 

तदा तदाश सन्तिष्ठेदकौरिस्येन चेतसा ॥ 

 मनोवाक्कब्धभिनित्ं पूजयेद् भाविनं गुरुम् । इति । 

eat शिववाक्यम्- 

~“ गुरोरग्रे एथक् पूजामौडत्यञ्च विवजंयेत् । 
aa व्याख्यां प्रमुत्वादि गुरोरग्रे विवत् ॥ इति । 

ततेव--ग्रासनं शयनं वस्तं भूषणं पादुकां तथा । 
च्छायां कलवरमन्यच्च wae तु पूजयेत् ॥ इति । 

अरन्धवापि-यथा देवै तथा मन्ते यथा मन्त्रे तथा गुरौ | 

यथा गुरौ तथा खामन्येवं भकिक्रमः स्मृतः ॥ इति । 

1 १४५-१५२॥ 



दितोयः पटलः | १२५ 

एकाब्देन HIS योग्यो ब्राह्मणोऽब्ददयान्रपः । 
वेश्यो वरस्रिभिः शुद्र्तुभिरवत्सरेगुरोः | 
GIy: परिग्राह्य दौक्चायागव्रतादिघु ॥ १५३। 

इति शारदातिलक्षे दितीयः पटलः | 

शिष्यस्य परोक्ञावधिकालमाह एकेति । gaat भवेदिति स्यैव सम्बद्यते। 
शृद्रषतु्भिरिति। ननु भद्रस्य दोक्तादौ कथमधिकार इति चेत्। मेवम् । 
वेदाध्ययनतदुक्त THAT स्मृतावनधिकारप्रतिपादनादन्यतराधिकारात् । अतएव 
शृदरभकरणे 

समृतिः- नमस्कारेण मन्ेण पञ्चयज्ञान् न हापयेत् । इति। 

waa भगवतैव यथायथमधिकारिता दशिता । यथाप्रासाद- 

मन्तप्रकरणे भगवानाद- 

स्तोशद्राणामयं मन्त्रो नमोऽन्तसत॒ शुभावहः | 

एतजन्नात्वा महासेन चाण्डालानपि टदोक्तयैत् ॥ इति । 

पिङ्गलामतेऽपि- चतुणौं ब्राह्मणादनां stat कुर्व्वीत मन्तवित्। इति । 
अन्यचापि- ब्रह्मक्तवरविशः शूद्रा ्रचौयां शुडवुदयः । 

ुरुदेवदिजार्चासु रताः स्युरधिकारिणः ॥ इति । 

तेन साक्तादैदिकेषु aay रामषड्न्षरसोरा्टात्षरमन्वराजप्रतिषु प्रणवादिषु 

च न तस्याधिकारः । तथा च OUT: प्रणवव्याख्याने- 

अरकारोकारमकाराकेत्यनेन मेदतथेण प्रणवादिमन्तेषु त्रैवणिका रएवाधि- 

कारिणो न etter इत्यपि सूचितम् इत्युक्तम् । 

तथा च कृलिंहतापनोये-- 
सावितीं प्रणवं agqeal wing नेच्छन्ति । सावितीं well यजुः 

प्रणवं यदि जानोयात् ete: समृतोऽधो गच्छति । इति । 

महाकपिलपञ्चराचे नारायणाष्टात्तरमधिक्लत्योक्तम्- 

न वैदः प्रणवं त्यक्ता मन्तो बैदसमुच्छ्ितः | 

तस्माद् Teel मन्तो वेदाङ्गश्वागमः स्मतः ॥ 

वश्याकषौदिकं काम्यं दृ्टादृ्टफलप्रदम् | 
वेदेन साध्यते सत्वे ग्रहयन्नादिभिः किल ॥ 



१२९ शारदातिलकम् | 

म वेदेन विना यन्ना न यन्ना वेद[मन्त]वजिंताः | 
तस्माद् वेदः परो मन्त्रो न मन्तो बैदसुज्छितः ॥ 

न मन्ते चाधिकारोऽस्ति शूद्राणां नियमः परः | 

मन्ाभावादमन््ेण भाषितं सव्यक fen इति। 

ANIA नारायणा्टाक्षरमधिक्लत्योक्तम्- 

ब्राह्मणक्तवरियविशं पञ्चरात्रं विधोयते | 
भूदरादोनां न तत् शोव्रपदवोमपि गच्छति ॥ इति । 

तथा wat वपुजतुभ्यां waged sat जिद्रच्छेदः धारणे शरोरमेदः 
इति वैदविषये तस्य स्मृतिषु दण्डोपदेशादित्यलम् । अन्यत्र aaa 
सामान्यत उक्तम्- 

गुरुता शिष्यता वापि तयोर्वत्सरवासतः। इति । 
सारसंग्रहेऽपि- सद्गुरुः संखितं शिष्य" वष॑भेकं परोक्तयेत्। इति । 

के चन ददं ब्राह्मणएविषयमिल्युचुः। दश्पटल्यान्तु- 

अब्दं परोच्च AE वा अन्यथा न कदाचन । इति । 
प्रयागसारे तु- वेषु fay विप्रस्य षटसु वर्षेषु भूतः | 

विशो नवसु ang परोक्ता तच्र शस्यते ॥ 

समाखपि दादशसु तेषां ये हषलादयः। इति । 

सिष्ठान्तसारसंग्रहे विशेषः- 

यथोक्तां efaut दद्याद् ब्राह्मणः afar | 

fequi वेश्यव्धसु विगुणां शुद्रसत्तमः ॥ 

apa प्रयच्छेत मन्त्रसिदहिविधोच्छया । इति ॥ १५२॥ 

इति ओओशारदातिलकटोकायां सत्सम्प्रदायक्ततव्याख्यायां 
पदाथदशभिख्यायां हितीयः पटलः ॥ ॐ ॥ 



ढतीयः पटलः | 

ततो वच्यामि Share बासतुयागघुरःसरम् | 
क्रतेन येन AAA SAA: फलमश्ुते ॥ १। 

एवं पूर्ववाक्रोतिप्रपञ्चितसखरूपसव्यैपुरुषार्थप्रदमन््स्य ग्रहणोपायो दोषा । 
तां aq तदङ्गभूतवासुयागादिकं प्रपञ्चयितु प्रतिजानोते तत इति । “अङ्गापू्यै- 
सद्कतं mange फलं साधनक्चमं जनयति” इति भडन्ायमाधित्याह केनेति | 
तत्र प्रसद्गादन्यत् किचिद् shang तन्ान्तरोक्तमुच्यते- 

असि्िभूमिसम्पत्तिमरणं बन्धु [बुद्धि ]नाशनम् | 
agate: प्रजानाशः TATA रत्र सञ्चयः ॥ 
शम [पुव प्रापि खाननाशो Fare anata: । 
चैवरादोनां फलं न्नेयं मलमासन्तु वजंयेत् ॥ 

अन्यतर तु भ्राषादृस्यापि सम्यक्फलतोक्ता- 

वैशखपूव्यैज मासे मन्ारग्भः Trae: [aa] | 
वैशाखे धनदायो च ज्यैष्ठे सल्युप्रदो भवेत् ॥ 
आषाढ़ पुत्रलाभाय Bray शभदो मतः | 

we चैव ज्ञानदानिस्तथा सद्धिः प्रकोर्तिता ॥ 
आश्िने सन्यैसिद्िश्च कार्तिके न्नानसिहिदः। 
शभक्तार्गशेरणे स्यात् पौषो दुःखविधायकः | 
ma मेधाविहदिञ्च फालाने सव्यैवश्यता ॥ इति । 

सिद्ान्तणेखरे तु विशेषः- 
शरत्काले च वैशाखे दोक्ता खेष्ठफलप्रदा | 
फाल्गुने मार्गशीर्षे च sas दोक्ता तु मध्यमा ॥ 
आषाढ़ रावणे माघे कनिष्ठा सद्विरोरिता । 
निन्दित्चैवरमासस्त॒ पौषो भाद्रपदस्तथा | 
निन्दितेष्वपि mag दोक्तोक्ता ग्रहणे शुभा ॥ इति । 

तत्राषाढृस्य उत्तमानन्त्गतत्वात्रिषिधः कष्टानन्तगंतत्वा्च ग्रहणम् । एवं 
ज्येष्ठस्यापि निषेध उन्तमानन्तभावादेषैति न्नेयम्। तथा च 



श्र शरदातिलकम् | 

कालोत्तरे-शरदसन्तयोर्योगो SAAT AAA स्मृतः । 

तयोरसम्भवे वषो विनाऽन्धतर प्रशस्यते ॥ इति । 

क्रियाकाण्डगेखरेऽपि- 

न विना पब्ब eter स्याद् वर्षासु मधुपौषयोः। इति । 

अआषाटृश्रावणनिषध उत्तममध्यमानन्तभोवात्। 
कारणे-अषादृपून्धमासे च आषाढ़ मागशोषेक | 

Slat न कारथैदौमानन्यमारे तु कारयेत् ॥ इति । 

मागभोषेनिषिध उत्तमानन्तमावादेवेति faq) अगस्यसंहितायाम्- 
श्क्तपक्तेऽथ कष्ण वा ete सन्वैशुभावद्ा । इति । 

कालोत्तरे तु-भूति कामैः सिते सुक्तिकामैसु कष्णपक्तके । इति विशेषः | 
संहितायाम्-पूिमा पञ्चमो चेव दितोया सप्तमो तथा । 

त्रयोदशो च दशमो प्रशस्ता सव्वैकामदाः ॥ इति । 
अन्यत्र तु-ज्ञष्णाटम्यां adem पञ्चपव्वंदिनेऽथवा । इति । 

मन््रसारसंग्रहेऽपि- 

दितीया पञ्चमो वापि षष्ठो वापि विशेषतः | 
दादश्यामपि कर्त्तव्यं तयोदभ्यामथापि वा ॥ इति । 

मन््रत्रावल्यान्तु - 
चतुर्थी" नवमीं watavate चतुदंभोम् । 
पौणंमासीं विना ओषा हिता उक्ता gage ॥ इति । 

तत्वसागरसंहितायान्तु- 

तां तां fafa समालोच्य तद्धकतांस्तत्र दो्ेत् | 
इन्द्रः। कस्य का तिधिरुदिष्टा विशेषाद् वद नारद | 

नारदः । ब्रह्मणः पौणंमास्युक्ला ete चक्रधारिणः | 
चतुदंभो शिवस्योक्ञा वाचः प्रोक्ता योदश ॥ 

दितीया तु faa: प्रोक्ता पाव्बैत्याख्च ढतीयिका । 
चतुर्थो गणनाथस्य भानोः प्रोक्ता तु सप्तमो । 

नित्या TAY We अष्टमो च चतुदेशो ॥ इति । 

विष्णुदोक्लय) पष्चरते तु विशेष- 
SSA WRITS Borat तथा । इति । 



ठतोयः पटलः । १२९ 

संक्रमा विष्णुपदिव्यतिरिक्षाः। कालोत्तरे च~ 

दिनच्छद्रणि gat च ara स्युस्तिदिनस्णणः। इति। 

रन्नावस्यान्तु-्रादित्यं मङ्गलं सौरि त्यक्ता anig भूतथे। इति । 

संहितायाम्-रवौ गुरौ सिते Ha कत्तव्यं बुधश्क्रयोः। इति । 

सिते पक्ते इत्यथः | 
अन्यत्र--उत्तरातरयरोहिर्यो रेवतो पुष्यवासवम् | 

धनिष्ठा वायुमितराण्िपि लाच नक्तम् | 
रेवैष्णवहस्ताच दोक्तायान्तु शुभावहाः ॥ इति । 

वासवं ज्येष्ठा । वायुः खातो । मितम् अनुराधा । अखि अशिनो । पित्र मघा। 
ae चिता । awd मूला । रणम् आद्र । वैष्णवं खवणम् । 
संहितायामपि-श्रशिनोरोदिणोसखातोविशखाहस्तमेषु च । 

ज्येषठोत्तराचयेष्वेवं कूयान्मन्ताभिषिचनम् ॥ इति । 

रब्रावल्याम्--वीग्ुत्तराणि रोदहिख्यः पुष्यकं छगशोर्षकम् | 
इस्ता स्वातिरनुराधा मघा Bey रेवतो ॥ 
अभिजित् wang दति । 

कारणे च-पौष्ण' रोदिश्यथादित्यं खवणच्चाज्िनो तथा । 
fad ACAI नक्र तमेव च ॥ 
तिष्यं वरिरुत्तराद्रौ च सौम्यं शिष्यत्रिजग्मभम् | 

नक्षत्राणि प्रशस्तानि दोक्ञाकस्मणि सुव्रते ॥ इति। 

पौष्णं रेवतो । आदित्यं पुनव्यैसु। साविवं हस्ता । सौम्यं खगः । 

नोलतन््रेऽपि-रोहिे खवणाद्र च धनिष्ठा उत्तरात्रयम् । 
पुष्यः शतभिषा चैव दौक्तानक्षत्रसुच्यते ॥ इति । 

रल्नावस्यान्तु--प्रतिपत् पूषा च पञ्चमो छत्तिका तथा । 

पूव्यैभाद्रपदा षष्टो दशमो रोहिणो तथा ॥ 
BSN सार्पनक्षत्मथम्णा च तयोदश | 
नक्त्रलुक्ता इत्येते देवानामपि नाशकाः ॥ इति । 

ware वारादिसंयोगात् तिथिनक्ततदु्टलं ज्योतिः शस्रादवसेयम् | 

तथा--शभयोगेषु wag erat सव्यैशभप्रदा। इति । 

रन्नावल्याम्- योगाच्च प्रोतिरायुष्मान् सौभाग्यः शोभनः शभः । 
सुका च छतिरव॑दिधवः सिदिख हषंणः ॥ 



१३० शारदातिलकम् | 

वरोयांश्च शिवः सिद्धो ब्रह्मा ea षोडश । इति । 
तथा- शभानि करणान्ाडरदीक्तायाश्च विशेषतः | 

शकुन्यादोनि विष्टिश्च विशेषेण विवजंयेत् ॥ इति। 
संहितायाम्- पञ्चाङ्ग डिदिवसे खोदये तिथिवारयोः । 

गुरुशुक्रोदये शदलग्ने दाद शशोधिते ॥ 

wae वलसंयुक्त शुक्रे देवगुरौ तथा | 

शमे विधुसमायोगे शएभवगें शएभोदये । 

इत्यादौ सन्वैमन्त्राणां संग्रहः Mera ॥ इति । 
तथा च ज्योतिःशखे- 

AA वक्रसंस्थेऽप्यतिचरणगते वालद्ेऽस्तगे वा 
ware देवयात्रा ब्रतनियमविधिः क वेधश्च दौक्ता । 
Arata गणानां परिणयनविधिर्वासुदेवप्रतिष्टा 

व्यः सद्धिः waar चिदशपतिगुरो सिंहराशिखिते च ॥ इति। 

तथा--चरः wat विंवज्येः स्यात् स्थिरराश्षु सौख्यदा | 
विषड़ायगताः पापाः शभा; [सौम्याः] केन्द्रतिकोणगाः | 
दोक्तायान्तु WHT: प्रोक्ता TAT: सव्यैनाएकाः ॥ दति । 

आय एकादशस्थानम् । केन्द्रेत्यनेन प्रथमचतुर्थसप्तमदशमख्यानानि । त्रिकोणेति 

पञ्चमनवमख्ाने । रन्धुम् अष्टमख्ानम् । 
तथा - शिष्ितिजग्मदिवसे संक्रान्तौ विषुवेऽयने | 

अन्धेषु FRAG ग्रहणे qe: | 

faarqna काले वा देहशदिः gaat इति । 

महाकपिलपश्चरात्रेऽपि - एतब्रक्षत्रतिध्यादौ करणे योगवासरे । 

मन्त्ोपदेशो गुरुणा साधनञ्च एभावदहम् ॥ इति । 

क्रियाकाण्डशेखरेऽपि तिष्यादिसव्वैसुक्षोक्तम्- 

इत्यादिनिषुणं वोच्य chet कुर्व्वीत देशिकः । 
मौमसुक्चवी प्रत्ययं न कालादिनियमः स्मृतः ॥ इति । 

रन्नावस्याद्च- निन्धानि तानि सव्धाणि प्रशस्तानि विसुक्तये । इति। 

एतच्च वच्यमाणाग्निचक्रमवलोक्य दिनं कत्तेव्यमिति । 

अपवादोऽपि-शशिदिनकरयो ग्रहणे जग्मि शिष्यस्य मकरसंक्रान्तौ । 
करुणासमये च गुरोः नतत्रादोश्यते न दोत्तायाम् ॥ इति । 



Baa: पटलः । १३१ 

तथा-शिष्यजग्भमदिवसेषु संक्रमे प्रग्रहे शशिदिनेश्योरपि । 

ुखयोगयुजि वा शमे sui मन्तसिदिरभिधोयते परा ॥ इति । 
सिद्वान्तशेखरेऽपि - विषुवैऽप्ययनदन्दे आषाढयां[ स॑क्रान््यां] दम[मद ]नोत्सवे | 

ara काया तु कालेषु पवित्रारोपक्ओषणि॥ इति । 

कालोत्तरे च - दो क्षायामभिषेके च तथा मन्तपरिग्रहे | 

व्रतग्रहणमोक्ते च द्रव्यारम्भणकर्णि ॥ 

aang वैशाख्यां खर्भानोरपि दर्शने | 
चन्द्रसूर्यौ परागे च षड़शोतिमुखेषु च ॥ 

ग्रहनक्तत्रयोगेषु विषुविषुत्सवेषु च । 

अयनेषु च wae योगः सव्धार्॑सिदिदः ॥ इति। 
र्द्रयामलेऽपि- सन्तोर्येऽकं विधुग्रासे तं तु दामनपन्धणोः | 

` मन्दो waded मासक्तादोन् न शोधयेत् ॥ इति । 
अगस्त्यसंहितायाञ्च-सुथ्थग्रहणकाले तु नान्यदन्वेषितं भवेत् | 

स्यग्रहणकालेन समोऽन्यो नास्ति कखन ॥ 

तत्र यद्यत्क्ततं सव्वैमनन्तफलदं भवेत् | 
न मासतिथिवारादिशोधनं aorta ॥ 
ददातोष्टं wale यत् तस्मिन् काले TAG । 
सिदिर्भवति aa विनायासेन aaa: ॥ 

कर्तव्यं सव्वयज्ञेन मन्तसिदिमभोषुभिः ॥ इति । 
तथान्यत्रापि-पुख्यतो्थे कुरुकेतरे देवोपोटचतुष्टये | 

प्रयागे AYA काश्यां कालाकालं न शोधयेत् ॥ इति । 
त्ठसागरसंहितायाम्- 

fafa विनापि erat विशि्टावसरं शण | 
FAA URS UG सक्घत्सङ् उपस्थिते ॥ 
तदनुज्ञा यदा लब्धा स दोक्ावसरो महान् | 
ग्रमे वा यदिवाऽर््ये Aa वा दिवसे निशि। 

आगच्छति गुरर्देवाद् यदा Stal तदा भवैत् ॥ इति । 

तथा-यदैषच्छछा तदा SAT गुरोराज्नानुरूपतः। 
न तिधिनं ad होमो न खानं न जपक्रिया । 
Serer: कारणं किन्तु खेच्छावापे तु ART ॥ इति ॥१॥ 

च्छ 



१९२ शारदातिलकम् | 

Tad वास्तुनामानं हत्वाऽपिष्टाय तत्तनुम् | 

स्थितास्विपञ्चाशदेवासेभ्यः gaa बलिं हरेत् ॥ र 

वास॒यागोत्प्तिमाह रात्तसमिति। हत्वेति। यदुक्तम्-- 
कश्यपस्य wheat तु सिंहिका राइवासुतनयावजोजनत् | 
Gan हरिनिक्लत्तकन्धरो दैवतेरवरजो निपातितः ॥ इति । 

महाकपिलपञ्चरावेऽपि- 

पूव्धमासोग्महानुग्रः सन्धैभूतभयङरः | 
सदेवैनिंहतो भूमौ स वासुपुरुषः स्मृतः ॥ 
यावद् भूमिः; सिरा लोके तावद् avenge: स्थितः | 

संहारे तु लयं याति देवै. सब्धग्रहादिभिः॥ 

विस्तारोऽस्य समन्ताच्च शतकोरिसतु योजनः | 

संस्थितोऽसौ धरां व्याप्य प्रोत्तानः छष्णवणंकः ॥ 
जानुकूषैरकौ वास्तोव॑ङ्किवायुप्रकोष्ठगौ । 
पिटपादपुटञ्चायमो शसू Beate: ॥ 

BEAT, सुपीनश व्तुला्षोऽसुराक्षतिः ॥ इति। 
TIAA aaa | 

ATTA ह्यसुरोऽतिकायो देवैः पुरा दत्तवरोऽभिपूज्यः । 
Ra स भूम्यां प्रविसाथ पादौ हस्तौ तथाऽधोवदनः सदेव ॥ 

$शानेऽस्य शिरो निवेशितिमभूदास्तोष्यते मारुते 
ast चापि करदयं पदयुगं नक्तश्चराशणखितम्। इति । 

वासुखरूपमादान्यच्- 
अन्धकासुरसंग्रामे पुरा HEA शूलिनः। ` 

= wad खेदपानोयं ललाटाद् भुवि भोषणम् ॥ इत्यादिना । 

। सोमशनभुना व्यवस्थोक्ता- 
आआकुञ्चितकरं वासुसुत्तानमसुराक्षतिम् | 

स्मरेत् पूजासु कुद्यादिनिवेशे तधराननम् ॥ 
जानुनो quran दिशि वातहताश्योः | 
Gant meget र्यां शिरोऽस्य हदयेऽच्लिः ॥ इति । 

खिता इति पुनरुलथानणङ्या । aga महाकपिलप्चरावरे -- 
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बलिमण्डलमेतेषां यथावदभिधीयते | 

yaad od विन्यसैदुक्तमानतः ॥ ३ 

सव्धान् देवांस कार्येषु पूजयेद् वासुसंस्ितान् | 

तेनाऽसौ aaa नो चेत् उत्तिषे्माधवान्नया ॥ इति । 
तेभ्यः yar वलिं हरेदिति । 

तदुक्घम्- ततश तेषां ये पूजाविमुखास्तेः aah तु | 

सुक्लतानि समाद युदष्कुतानि च ङुव्यैते ॥ 
ततस्तेषामचेनन्तु प्रत्यब्दं Foal सताम् | 
शमभान्येवाशु जायन्ते नैवाऽशुमकथापि च ॥ इति । 

मयेनाप्युक्तम् - ग्टहादिकरणे यत्र नार्चितो वासुदेवतः | 

ततर शुन्यं भवेत् सव्व रचोविप्नादिभिरहंतम् ॥ 
TTT काय्यं सम्यक् सम्मदमोष्युभिः ॥ इति । 

तथा च-शमक्चणि दोक्तायां मणश्डपकरणे werfefafag तथा । 
विहितो argafa: स्याद्रकोविप्रोपणन्तिसम्पङ्खयः ॥ इति । 

महाकपिलपञ्चरात्रेपि- भूमेः परिग्रहे get शिलानां स्थापने तथा । 
जलाधारग्णार्थञ्च यजेदासु' विशेषतः ॥ 
अपरेष्वपि aay यागहोमादिकषु च । 
वासुमण्डलकं कुयात् सूत्रयित्वा समं गुरुः ॥ 

सुसमं सुखद" arg विषमं न सुखावहम् | 

ब्रह्मायदितिपयन्ताः पञ्चाशत् त्रयसंयुताः ॥ 

सर्वेषां किल वास्तुनां नायकाः परिकीर्तिताः | 
अ संपूज्य ख] हि तान् सन्धीन् प्रासादादोन् न कारयेत्॥ 
अनिष्यत्तिर्विंनाशः स्यादुभयोधेन्धधन्छिणोः। इति ॥ २ ॥ 

यथावत् साकल्येन मण्डलाः चतुःषष्टि कोष्टोत्मादनमाह पूर्वेति! विन्धसे- 
fefa “अरस गतिदोष्यादानेषु" इत्यसौ भौवादिकस्य प्रयोगः । उक्तमानतः | 

Ba वासुणाखरे aad तेन मानेन इत्यर्थः। क्चिदस्तमानत इति पाठः । 
महाकपिलपश्चरात्रे तु विशेषः- 

ग्टष्प्रासा कूपानां मण्डपस्य जलस्य च | 

AGAR कायथमषटहस्तन्तु नापरम् ॥ इति ॥ २॥ 
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तन्मध्यं किञ्चिदालम्बा मत्स्यौ दौ परितो लिखेत् | 
तयोर्मध्ये स्थितं सूलं fade दक्तिणोत्तरम् ॥ ४ 
erat erat तथाऽग्ाभ्यां कोणेषु मकरान् लिखेत् | 

मत्स्यमध्ये स्थिताग्राणि तव सूवाणि पातयेत् ॥ ५। 

चतुरखं भवेत्तव चतुःकोषटसमन्वितम् | 

तत् पुनविंभजेन्मन्ती चतुःषष्टिपदं यथा ॥ € | 

तन्मध्यमिति। तस्य मध्यं किञ्चिदालम्बम मध्यात् किञ्चिदधिकं चिङ्मालम्बेव 
त्यथः | कुत इत्यपेक्षायां सूत्राग्रादिति शेषः । एवं परित उभयतः उत्तरदकिणयोः 
प्राचोसूतस्येति शेषः। मत्स्यौ दौ चिहृयं सम्पादयेत् । तत प्रकारः । प्राचो- 
wart सूत्रादिं निधाय wafer aaa भ्रामयेत् । एवमपराग्रादपि | 

तत एको मतुस्यः। एवमपरत्रापोति दितोयो मत्स्यः agai 
सिदान्तशेखरे-सोमसत्रप्रसिद्धाधे सूत्राग्रश्रमणं ततः | 

WTS VATE च इस्तं दश्वा समाचरेत् ॥ 

उदग् द्तिणएगो मत्स्यो रेखायां जायते क्रमात् | 

WATS मुखे पुच्छे मध्यचिड्क प्रसारितम् ॥ 

समन्तात् सोमसूत्रं स्यात् । इति ॥ ४ ॥ 

दाभ्यामिति । da seat दाभ्याम् अग्राभ्याभेकौको मत्स्य; तथा पूव्यैवत् | 

तद्यथा । प्राचोसचादैमितेन प्राचोसूव्ाग्रस्ितेन सवेण ई गे आग्नेये asa 

कुर्य्यात् । ततस्तेनैव सूत्रेण उत्तरसताग्रस्यितेन ईशे वायव्ये wea कुर्य्यात् । 
VAM मत्स्य उत्पन्नः | तथा पव्यैवत् aqua प्िमाग्रस्थितेन वायव्ये Awa 
eae कुर्य्यात् एवं वायव्ये मत्स्य उत्पन्नः । तत्सूत्रं ए दच्चिणाग्रख्ितेन 
wee श्रग्नेये Tea कुर्य्यात् । तत उभयत्रापि मत्स्यदयं जायते । asa 

सिदान्तशेखरे - केतारैमानसूव्रेण feq fas समालिखेत् । 
feg fas समाित्य कोणेष्वङ्ान् समालिखेत् | 
केत्रारैमानसू्रेण प्रतिलोमानुलोमतः ॥ इति । 

एवं मतुस्यचतुष्के जाते तन्प्रध्यमाग्र सूत्रचतुष्कं दद्यादित्याह Haas ॥ ५॥ 

चतुरखमिति AHI Waal \ तदुक्तम्- 

AGUS, AAT Tara, \ इति \ 
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ईशाना द्र्षसो यावद् AAT: प्रभञ्नः। 
एवं सुवदयं दद्यात् alga समाहितः ॥ ७ 

महाकपिलपञ्चराकरेऽपि- देवैः स वास्तुपुरुषः स्थापिततुरखकः। इति । 

आचाय्यां अपि-चतुरखसंख्ितिरसौ । इति । 
प्रयोगसारेऽपि-न्नेयः स वासतुपुरुषञ्चतुरखसंस्थः। इति । 

चतुष्को्ठसमन्वितमिति। चतुरखमध्ये अधश्च कोणचतुष्के वहिःकोष्ठचतुष्कमपरं 

गुरुगणेशदुर्गाकेतरेश्पूजनार्थसुक्तम् | तदिति। यथाचतुःषष्टिपदं भवैत् तथा 
तद् विभजेदित्यन्वयः ॥ & ॥ 

ईशनादिति । wast वायुस्तदैवत्यः कोणस्तच्छब्टवाच्यः तं यावत् । 

एवं aU करणस त्रसंज्नवं aed दब्यात्। frame कोणसूत्रस्य 
कणसूत्रमिति dat समाहित इति काकात्तिगोलकन्धायेनोभयवर सम्बद्धयते | 
तत्र॒ समाहितः सावधानो weal सम्प्रदायेन मन््रशास््राभिन्नः पूर्व्वापरायतं 

aa’ विन्यसेदित्यादि ang क्रियासु कन्त॑तवेनान्वेति । भन्ते उपाक्ञतत्वात्। तव 

चतुःषटिकोोत्पादनप्रकारो यथा- चतु कोषेषु कोणसूत्रचतु्टयमन्धद्यात् | 
तश्मध्योत्पत्रमत्स्येषु yaad दे aa दक्तिणोत्तरायते च ह सुत्रं पातयेत् । 

एवं षोडशकोष्ानि सम्पद्यन्ते । ततः चतुरं कोणकोषठेषु पनः कणंसूजरचतुष्टयं 
दव्यात्। तदुत्पत्रमतस्येषु पू्व्बापरायते हे दत्तिणत्तरायते इ च सूत्रं पातयेत् | 

एवच्च Ha मध्यकोठहये मत्स्या Bora: तेषु मत्स्येषु F सूत्रे प्रागपरायते इ 

दक्तिणोत्तरायते च दश्चात् । एवं चतुःष्टिकोष्ठानि सम्पद्यन्ते । तत्र ग्रनयान्तरोक्त- 

कणंसूत्रहयातिरिक्ञकणंसूत्ाणि माजंयेत् । तच ईशानशिवोक्तो विशेषः-- 
पूज्याञ्चतुःष्टिपदेषु वि्रैरेकोत्तयशोतिपदे पादैः । इति । 

हयशोषंपञ्चरात्र तु-एकाभीतिपदं वासु गटहक्णि wed | 
- चतुःषष्टिपदं ang प्रासादेषु प्रशस्यते ॥ इति | 

सोमणशम्माक्वि- कुयात् कोष्ठचतुःषष्टि प्रासादे वासुमण्डलम् | 

LIfe वत्तंधेद् वास्तुं किन्त्रेकाभोतिकोषठकः ॥ इति । 
महाकपिलपञ्चरात्रे - प्रासादाथें चतुःष्टिरेकाशोतिग्टहे तधा । इति । 

तथान्यत्रापि- एकाशोतिपदं क्षत्रा वासुञ्चैव ग्णहादिषु | 
चतुःषष्टिपदो वासुः प्रासादे ब्रह्मणा स्मृतः ॥ इत्यु 

मण्डपान् प्रवरान् वच्छे प्रासादस्यानुरूपतः । इत्युक्तम् 
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ब्रह्माणं पूजयेदादौ मध्ये कोटचतुष्टये | 
दिक्चतुष्कषु पूर्व्वादि यजेटाय्यमनन्तरम् ॥ ८ 

तेनाति देशिकमण्डपे इदं वासतुमण्डलम् ॥ 9 ॥ 

ब्रह्माणएमिति। समाहित इति आदौ मध्ये को्ठचतुष्टये ब्रह्मा णं पूजयेदिति 

सम्बन्धः । कोष्टचतुश्ये एकाकारेण माजिते इत्यर्थः। तत्र ad विलिखेत् । 
aga महाकपिलपच्चराव - 

पञ्चविंशत्पदे मध्ये ब्रह्माणन्तर्चयेत् कजे । इति । 
कादिमतेऽपि- सव्धैमध्ये यजेत् सम्यक् ब्रह्माणं कमलासनम् । 

Saag wade वेदाध्ययनश्लिनम् ॥ इति । 
आदाविति सरखरतोसादित्यसुत्ताम्। समाहित इत्यनेन तदु भवति । पूर्व 
पोठमभ्यच्यं पञ्चात् तत्र बरह्माणं पूजयेदिति । aa मण्डुकादिपरतच्वान्त wey 

अणिमादि सव्वैसिद्ययन्ता नव पोठशक्तो; सम्मृज्य । ॐ सत्यन्नानक्रियाव्यक्तकमला- 
सनाय योगपोठाय नमः इति पोठमन््ः। ॐ नमो ब्रह्मणि इति मूलमन्तः । 

प्रजापतिः ऋषिः । पंक्तिम्छन्दः । ब्रह्मा देवता । अक्षरेरक्गानि । अन्तखक् सुव [क् ]- 
दर्डकमण्डलुधरो ब्रह्मा Ba: । अ्रणिमादनां ध्यानमुक्तं कुलप्रकाशतन्ते- 

सिन्धुरस्थाऽणिमा पूज्या पोतवण चतुर्भुजा | 
वरवच्वधरा SA वामेऽभयनिधानगत् ॥ 
महिमां महिषारूढं पूजयेत् कच्नुलप्रभाम् । 
SWNT वामे दक्षे शक्तयक्षमालिनोम् ॥ 
नक्ररा लघिमा श्यामा पूजनोया चतुर्भुजा | 
नागपाश्धरा SA तदाभेऽभयवारिजे ॥ 

कनकाद्विनिमा पूज्या qe गरिमा तथा | 
गदावरधरा TF वामेऽभयनिधानग्धत् ॥ 

पूज्या प्रेतगता नोलविद्युत्पुच्ञनिभेशिता | 
वरखद्भधरा दक्षे वामे साभयकन्तैका ॥ 

पूज्या या वभिता धूम्रा VAST सा चतुर्भुजा | 
सारविन्दध्वजा Sa वामे वरसरोजिनो ॥ 

ऋछगलस्धऽतिरक्ा स्थात् पूजया प्रकामता | 

WHAM TA वाभि SATHLTAT ॥ 
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विवखन्तं ततो fad मोधरमतः परम् | 

कीणार्चवीष्ठदन्दृषु बह्भयादिपरितः पुनः ॥ < 
साविवं सवितारञ्च शक्रमिन्द्रजयं पुनः | 

Us Teme विद्ानापं चाऽप्यापवत्छकम् ॥ १० 
पूजनोया ठषारूढा प्रापिसुहिनसव्रिभा | 
सति[शक्षि]शूलवरा eat वामे साभयवारिजा ॥ 

सव्यैसिधिः पद्मरागप्रभा पूज्या चतुर्भुजा । 
साक्तमालारविन्दा च बोजपूरसरोजिनो ॥ इति । 

दिगिति । दिक्चतुष्केषु gaife यजेत् । प्रादकचिख्येनेति शेषः | कोठचतुष्टये 
इदमवाऽप्यन्वेति। एकाकारेण माजिंते इत्यर्थः । तेन श्रायः पृष्यैदिशि 
विवखान् दक्षिणदिशि मित्रः पञ्चिमदिशि महोधरः उत्ररदिशि goa: | 
तदुक्षमाचायः- 

प्राम्धाम्यवारुणोदगदिक् कोष्ठचतुःपदेषु समभियजैत् । दति ॥८॥ 
MU | कोणे ब्रह्मपदस्य कोणभाग भदे भधजंकोषटे। कणंसत्रेण मैदितत्वात् | 

यवर तदचैकोष्टं तस्य दन्दानि तेषु वद्कयादि ्राभ्नेयादि उपरि ate सावित्रं अधः- 
कोष्ठे सवितारं यजेत्। परित इति aqfegi तदुक्तम्- 
सोमशम्भुना- मध्य नवपदो ब्रह्मा शेषासु पदिका; स्मृताः | 

षट्पदास्तु मर्यादया feg पृव्वौदिषु क्रमात् | 
अष्टौ कोणाधिपास्तत्र कोणार्देष्वष्टसु खिताः ॥ -इति । 

wa यदपि saint बेतिपदं नास्ति तथापि महाकपिलपञ्चराज्ोक्तवासु- 

शरोरावखितिनिरुपणेनोपरिक्रमो लभ्यते। तद् यथा- 
मस्तके संस्थितो रद्र: कणयोस्तस्य संखिती | 
पर््नन्यादितिञ्चैव मुखे चापः सुसंस्थितः ॥ 
श्रापवल्सः खितः कण्ठे जयन्तश्च दितिः पुनः । 

स्कन्धयोः पञ्चार्गलादया ARTA YTS ॥ 
aaa रुद्रसावितरौ दासस्तु सविता तथा । 

स्तौ तु दती तस्य ब्रह्मा नाभौ व्यवसितः ॥ 
wala मरोचिश्च सनयोः Hat पुनः । 
विवखान् मितनामा च पादयोः पितरः खिताः ॥ 



१२८ शारदातिलकम् | 

तत्कगंसूतोभयतः कोष्ठदन्दुषु देशिकः | 
शव्वे गुहं चाय्यंमणं जम्भकं पिलपिच्छकम् ॥ ११ 

पापादयाच्चैव पूषाद्याः सप्त सघोरुजङ्के | 

इन्द्रो ae स्थितस्तस्य जयो हषणसंख्ितः ॥ इति । 

ax $शानः। दासो tesa | waht ase) मरोचिराथः। पितरः 
fafa: पापो रोगः। इन्द्रः शक्रः। इति ज्ञेयम् । 

यदुक्तम्-ईशच्ेशणनरुद्रोऽसौ AHA श्द्रदासकः । 
मरोचिराथकः ख्यातः पिता स्याद्रा्तसाधिपः ॥ 
पापो रोग इति ख्यातः। इति। 

अन्यत्रापि-धाठवड्ो समाथित्य क्त्वा चाधः पदत्रयम् । 
सावित्रमर्चयेत्तत्र पदे वासवसंन्नके ॥ 
विधिखावित्रयोरम॑ष्ये सवितारं पदव्र[द धे | 
श्राधित्य पिठघातारौ क्षत्रा चाधः पदत्र[द]यम् ॥ 

ates’ महाभागं पदे लोकसुसंन्नके | 

तधा BRAT, पूज्यो ब्रह्मशक्रसुमध्यगः ॥ 

आधित्य वायुधातारौ Hal चाधः पदत्रयम् । 

` तत्र देवं यजेदुद्रं पदे Yaadag ॥ 

तथेश्वेधसोर्मध्ये तञ्जयञ्च पदत्रये | 
रेणन्धामापकं कामपद त्यसुसंस्थितम् ॥ 

तदापवेधसोर्मध्ये यजेद् aa पदवये ॥ इति । 

सोमशम्भावपि-साविते रक्तपुष्पाणि बह्भयधःकोणकोष्ठके | 

तदधःकोष्ठके दद्यात् सविते च कुशोदकम् ॥ 

हरिद्रौदनमिन्द्राय रक्तोऽधःकोणकोष्टके | 

इन्द्रजयाय मिष्टात्रमिन्द्राधस्तान्निवेदयेत्॥ 

aga छतसिद्वान्रं वायुकोणाधरे पटे । 

तदधो aga मां समाद्र निषेदयेत् ॥ 
आ्रपोऽथ शिवकोणाधस्तदइत्साय च तत्तले। इति । 

शरभे तत्काणंसूज्रोभयतः इति ATT AAAS कोणादैकोेत्यु्ञम् ॥८॥१०॥ 

तदिति। दिश्युपदिश्ति fasten मन्तानिति देशिको मान्तिकः। 



Sata: पटलः । १३५ 

weg विदारौच्च पुतनामच॑येत् क्रमात् | 
अर्चयेद् feq geatfe सान्चीयन्तपदेष्विमान् ॥ १२ 
अष्टावष्टौ विभागन देवान् देशिकसत्तमः। 
क्रमादीशानपरजन्यजयन्ताः शक्रभास्करी ॥ १३ 
सत्यो हषान्तरिक्नौ च दिशि प्राच्यामवस्िताः | 
अग्निः got च वितथो यमश्च गरक्षकः ॥ १४ 

गन्धर्व्वा अङ्गराजश्च सगो दक्षिणदिग्गता: | 

fasta दीवारिकश्च सुगोववसणौ ततः ॥ १५ 
पुष्पदन्तासुरौ शशो |षोगी प्रत्यग्दिशि स्थिताः | 
वायुर्नागञ्च मुख्यश्च सोमो भल्लाट एव च | 

miata दित्यदिती कुवैरस्य दिशि स्थिताः ॥ १६ 
उक्तानामपि देवानां पदान्यापूव्वपञ्चभिः। 
रजोभिस्तेष्वधे तेभ्यः परायसात्नैवं लिं हरेत् ॥ १७ 

सन्यैत्र क्रमादिति वह्यादिपरितः इति क्रमोऽनुसन्ेयः। साधीद्यन्तेति । 
अं च ते भान्ते च अधीयन्ते Teal सह वर्तमानानि यानि पदानि 
तेषु । TY कणसूत्रेणाऽर्बीक्तितकोणकोष्ठतो लभ्यते ॥११-१६॥ 

बलिविधानमाह उक्तानामिति। oat रजोभिः सन्वैतोभद्रमण्डले 
वच्यमारैः । तत्र कमलानि वच्छमाणप्रकारेरैव पूरयेत् । तत्र मध्यपद्म' ग्बेत- 
मन्यानि रक्तानि। तदुक्तं दिव्यसारस्ते- 

म्ये पदानां नवकं माजेयित्वा प्रपूरयेत् | 
सितेन रजसा भूयस्तदित्तु च चतख्षु ॥ 

षट्का GUTS रजसा रक्तेन परिपूरथेत् | 
शिष्टानि च cetera यथ(खानं प्रकल्पयेत् ॥ 

विचित्राणि ततो मध्ये ब्रह्माणं संप्रपूजयेत् ॥ इति। 
पदसोमारेखाः श्वेताः पदानि च विचित्राणि। वासुदटेवानां ध्यानं तन्त्ान्तरोकतं 

लिख्यते- उक्तानां सव्धदेवानां सखरूपञ्च fared | 
अत्तमालां Baa] ea वामे दण्डकमण्डलुम् ॥ 



१४० शारदातिलकम् | 

दधानमष्टनयनं यजन्मध्येऽम्बजासनम् | 
सव्वं चतुर्मुजा देवा age? व्यवस्थिताः ॥ 
कताच्जलिपुटाः स्वे खद्खेटकपाण्यः | 
ब्रह्माणं dita तदक्ताभिमुखाञच ते ॥ 

स्वखस्थाने स्थि ता्ैव साधारणसुदाृतम् | 
Rafe: श्वेतवर्णः स्याद् विवस्वान् रक्त[अश्व]वणेकः ॥ 
Tagawa [निभो] मिवः कष्ण वणसतु भूध रः | 
सविता नोलवणोभः सावितो धुखखविग्रहः॥ 
इन्द्रारुणवणभः शएक्तखेन्द्रजयस्तथा | 

रुद्रः प्रनालसदशः पोतो रुद्रजयस्तथा ॥ 
आपो गोच्तोरधवल saa जपादयुतिः । 
ईशानः सौरधवलः पजन्योऽच्नसव्रिभः ॥ 
जयन्तोऽच्ञनसङ्गशो महन्द्रा[श्या]मलद्युतिः | 
आदित्यो रक्ञव्णः स्यात् सत्यकथित्वणेकः ॥ 
वषो वन्धुकयुष्पाभः FATA ATTA: | 

उव्यदिनकराभोऽग्निः पूषा रक्तानसनत्रिभः ॥ 

वितधचेन्द्रचापाभो विद्युदण् wea: | 
यमश्राज्ञनसङ्गाशो Wale: पद्मरागवत् ॥ 
भङ्गराजश्च WHIT खगो जोमूतसत्रिभः | 
निक्छैतिः पावकामच्च पोतो दौवारिकः स्मृतः ॥ 
सुग्रोवो नोलकर्ठाभन्द्राभः पुष्यदन्तकः | 
वरुणः स्फ़टिकाभाङ्गो WFAA मतः ॥ 

Rieter: पापयच्छे[रोग चै TAT | 
वायुः क्षष्णाभवणं; स्वानत्रागः श्ेन्दुसन्निभः ॥ 
मुख्यो मोक्तिकसङ्गशो भल्लाटः श्ेतपद्यवत् | 

सोमः स्फटिकसङ्गशोऽगेलो रल्लोत्यलब्युतिः ॥ 
दितिः gequaen कपिला चादितिः स्मृता । 
चरको शसो विदारो पावकद्युतिः ॥ 
पूतना हिमसङ्काणा Fann पिलपिच्छिका | 

खन्नख्च पानपातञ्च हुरिकां कर्तरीं तथा ॥ 



Sat: पटलः | १४९१ 

दधाना भोमरूयास्ता Were: परिकीर्तिताः । 
सितो cra पोत क्ष्णः स्कन्दादिका ग्रहाः ॥ 
ast wiry arg पाश्च fanart: | 

दधाना भोषणाः प्रोक्ता ग्रहाः स्कन्दादिकाश्च ते॥ इति। 

अष्टादशरेखा नाड़ोत्वेन तत्तहेवतातवेन च ध्येयाः | 

तदुक्षम्-लच्छो यशोवतो कान्ता सुप्रिया सुकला शिवा | 
सुभगा सुसुखो नन्दा नाद्यः प्राचोमुखोद्रताः ॥ 
धन्या प्राणा विशाला च सिरा भद्रा जया निशा । 

विरजा विभवा चेता नाद्यः सौम्यमुखा: स्मृताः ॥ इति । 

पायसात्रैरिति बइवचनमादयर्धम् | तेन वच्यमाणानि लाजादिद्रव्याणि संगृहोतानि । 

aa प्रतिदेवतं बलिद्रव्यभेदा मन््ाघोक्ताः महाकपिलपच्चराते — 

पायसौदनलाजेख Yai धैः WaT: | 
wad faadga माषभक्तादिमण्डितम् | 
wette वलिं ब्रह्मन् वासुदोषं प्रणाशय ॥ 

गन्धादिशरकरापूपं पायसोपरि संखितम् | 
MATHS ET TST प्रणाशय ॥ 
चन्दनाद्चितं नाथ कपूंरागुरुमण्डितम् | 
विवस्वन् वै wetted सन्धैदोषं प्रणाशय ॥ 
सगुडं पायसं नाथ पुष्पादिसुसमन्वितम् | 
ग्टहाणिमं बलिं हृदयं मिव शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
माषौदनं समांसच्च गन्धादिक्षोरसंयुतम् | 
ग्टहाणेमं ASAT तवं सव्बैदोषं प्रणाशय ॥ 

एवमन्तर्वलिं द्वा Tao यव्यप्यचौ आम्नेयादि तथापि शणानादि बलिं 

Sal वचनानुरोधात्। वचनं यथा- 

ईशादिदकतिणावत्ता बलिः सामान्यभाषितः | 

want खलु वस्तुनां विशेषः पदनिखंये ॥ इति । 
were पूजापि Kare] चोक्ता । 

$शकोणादिषु सुरान् gate विधानतः । इति । 

श्रन्यत्रापि-णनादिचतुष्कोणसंस्थितान् पूजयेद् बुधः । इति । 



१४२ शारदातिलकम् | 

तथा-करतीरं खण्डसमायुक्तं पुष्मादिभिरलङ्कतम् | 

ग्हाणिमं बलिं हद्यमाप शन्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

दधोदं गुडसं मिश्रं गन्धादिवसुमण्डितम् | 
ग्हाशेमं बलिं aa विघ्नमत प्रणाशय ॥ 

पष्यादिकुशपानोयं कपूंराग॒रुवासितम् | 
सावित्र वै ग्टहाणिमं शन्तिमचर प्रयच्छ मे ॥ 

पिष्टक सगुडं नाथ रक्तगन्धादिशोभितम् | 

weit बलिं सय fanaa प्रणाशय ॥ 

शोतमन्रं तया पुष्यं कुङ्मादिसमन्वितम्। 

ग्टहाणिमं बलिं दयं शक्रदेव नमोऽस्तु ते ॥ 

Nea छतसंयुक्तं वस््रगन्धादिमण्डितम् | 

zeta बलिं हदयमिन्द्रजय नमोऽस्त ते॥ 

पक्तापक्रमिदं मांसं वस्त पुष्पादिसंयुतम् | 

ग्हाणिमं वलिं हृदयं WAST नमाम्यहम् ॥ 
म््रंसं[ समांसं] aed पक्रं गन्धपुष्पादिसंयुतम् | 

ग्ढहाणिमं बलिं रुद्रजय खस्ति प्रयच्छ मे ॥ 

रक्तपुष्प" समांसं वे रक्तवस्त्रादिसंयुतम् | 
विदारि वैं zeta रक्लोविन्नं विनाशय ॥ 
पित्तं रक्तास्थिसंयुक्तं रक्गन्धादिमण्डितम् | 

zeta बलिं पापे[पूतने लवं] रक्तोविघ्नं प्रणाशय ॥ 

स्तं माष[मांसभक्तच्च वस््रगन्धायलङ्कुतम् | 

बलिं ग्टहाण wad रक्तोविन्न प्रणाशय ॥ 

मांसं पुष्यादिसंयुक्तं माषभक्तोपशोभितम् | 

weit बलिं स्कन्द रत्तोविष्रं प्रणाशय ॥ 

श्वमांसं[सुरसं] freaaat पकमां सोद कान्वितम्। 
way वै गृहधामं रक्लोविन्नं प्रणाशय ॥ 

waited मत्स्यं गन्धधूपसमन्वितम् | 
जम्भक लं गृहाणेमं रलोविन्न प्रशमय ॥ 

छागकर्णान्वितं मांसं वस््रगन्धादिसंयुतम् | 
पिलिपिच्छ awit रक्तोविन्न प्रणाशय ॥ 



दवीयः पटलः । 

एतेन साधितं मांसं वस्त्रगन्धादिसंयुतम् | 

चरकि वे wetted रक्तोविन्रं प्रणाशय ॥ 
aud चाक्ततान्नञ्च वस्रगन्धादयलक्कतम् | 
Rete बलिन्ल्ोश वासुदोषापहारकम् ॥ 
ward Uda बस्त्ादिकसमन्वितम् | 
Reta बलिं हृदयं देव[भेघ]राज नमोऽसु ते ॥ 

पञ्चहस्तं quay ध्वजं भक्तादिमण्डितम् | 
wea बलिं हद्यं जिष्णुसुत नमोऽसु ते ॥ 

आदनं तसम्पं पञ्चरल्नादिमण्डितम् | 
ayia बलिं हदयं देव] देवराज नमोऽस्तु ते ॥ 

रक्तपुष्पयुतं भकं रक्तगन्धादिभियं तम् | 

welt बलिं हृदयं भास्कर त्वं नमोऽस्तु ते॥ 

वितानं पृस््रवर्णाभं गन्धादिकसुश्योभितम् | 

वस्त्रयुक्ं [रक्तपुष्प] zeta बलिं सत्य नमोऽसु ते ॥ 

इदन्तु मांसभन्तं वे वस्त्रगन्धादिपूजितम्। 
ग्हाणिमं हष बलिं वासुदोषं प्रणाशय ॥ 

ददन्तु शालं मांसं नेवेवयादिसुसंयुतम् | 
ग्ड हाणेमं बलिं ge व्योम शन्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

सुवणं पिष्टकच्चाघ वस्वगन्धादिभिर्यतम् | 
छताज्वितं गटहाणिमं सप्तजिद्न नमोऽसु ते॥ 

at लाजसमायुक्तं रक्तपुष्ादिमण्डितम् | 

wea बलिं हृद्यं पूषदेव नमोऽसु ते ॥ 

दधिगन्धादिभिर्यु्ं पोतपुष्यसमन्वितम् । 
ate वितथ wea fanaa प्रणाशय ॥ 

भक्तं मधुश्चतं चण रक्तवस्त्रादिमण्डितम् | 
wea वलिं हद्यं यमदेव नमोऽस्तु ते ॥ 

पक्षमांसौदनं नवनोतं वस्त्रादिमर्डितम् । 
प्रोतिकरं weit wees नमोऽस्तु ते ॥ 
नानागन्धसमायुकनं र्पुष्यादिभिर्युतम्। 
बलिं ग्टहाण गन्धब्यै सव्वैदोषं प्रणाशय ॥ 

१४२ 
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इमान्तु wan fret माषभक्तोपरिख्िताम् । 

zelda बलिं wpa शान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

यवं एततिलोपेतं गन्धपुष्पादिसंयुतम् | 

zeta बलिं द्यं BISA नमोऽसु ते ॥ 

शवौ रासंयुतं खण्डं वस््रगन्धादिमण्डितम् | 
प्रोतो बलिं ग्डहाणेमं रक्तोराज नमोऽस्तु ते ॥ 
चन्दनागुरुका्टञ्च गन्धपुष्पादिभियंतम् | 
ग्ढहाखेमं बलिं हदयं दौवारिक नमोऽसु ते ॥ 

ददन्तु पायसं नाध गन्धपुष्पादिमण्डितम् | 
qua वे wert बलिं शान्तिं प्रयच्छ भे ॥ 

यवा[ग्राणि]त्रानि च ated भक्तोपरि सुरोपितम् | 

ग्टहाणेमं बलिं wa जलराज नमोऽस्तु ते ॥ 

माषभ।[यु क्षं कुशस्तम्बं छतगन्धादिसंयुतम् | 

पुष्यदन्त Weta सव्यैदोषं प्रणाशय ॥ 
मधुना साधितं fae गन्धादयैरुपश्योभितम् | 
बलिं werargts सव्यैदोषं प्रणाशय ॥ 

छतच्चाऽब्रसमायुक्तं कपूरादिसुवासितम् | 
ग्टहाणेमं बलिं शेष[शोष] auf प्रयच्छ मे ॥ 

यवजं तण्डुलं नाथ गन्धपुष्यादिशोभितम् | 
wetted बलिं रोग wate प्रणाशय ॥ 
स्तं मण्डक[मोदक]चेदमन्रादैरुपश्ोभितम् | 
wera बलिं द्यं गवाह नमोऽस्तु ते ॥ 

seq at चान्नं पुष्यगन्धादिमण्डितम् | 

पातालेश wera विन्नमव्र प्रणश्यतु ॥ 

नारिकेलोदकं भक्तं पोतवस्तरादिसंयुतम् | 
zeta वलिं मुख्य वासुटोषं प्रणाशय ॥ 

पायसं मधुना मिं नानापूजो[पोतयपुष्ो|पशोभितम् | 
ग्टहाणेमं बलिं सोम सत्वैदोषं प्रणाशय ॥ 

ओदनं छतसंमिख' गन्धपुष्यसमन्विवम् | 

गृहाणेमं वलिं gal भज्ञाट तवं नमोऽसु ते ॥ 
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wa वास्तुवलिः प्रोक्तः सर्व्वसम्यत्सखह्विदः ॥ ec 
माषाब्रच्च CAAA पुष्यगन्धादिमण्डितम् | 

wets बलिं BAAS नमोऽसु ते ॥ 
ht खण्डसमायुलं नानापूजो [पुष्यो ]पशोभितम् | 
दैत्यमातगृदाणेमं TAG प्रणाशय ॥ 
पोलिकां मधुसंयुक्तां गन्धवस्तादिसंयुताम् | 

wetted वलिं हृदयं देवमातनैमोऽसु ते ॥ 
सर्गपातालमर्ययषु थे देवा वासुसम्भवाः | 
zed बलि' हदयं तुष्टा यान्तु सखमन्दिरम् ॥ 
मातरो भरूतवैताला ये चान्ये बलिकाङ्किणः | 

विष्णोः परिषदा ये च तेऽपि wafers बलिम् ॥ 

पिढभ्यः केतपालेभ्यो बलि" दशा प्रकामतः | 

भभावादुक्षमा्ेस्य कुशपुष्यादिभिर्यजेत् ॥ इति । 
सब्यैसम्पदित्यनेन दिशां बलिरप्ुक्तः। तदु प्रयोगसार- 

वासतुशेष क्रियाभूतः सव्धैरक्षाविभूतिक्षत् | 
भूतप्रोतिप्रदश्चाऽस्मिन् दिशां बलिरुदोधते ॥ 
दिकपालपरिषत्सन्मैभरूतानुदिश्य नामभिः | 
पूजा विस्जनान्तो य; स विन्नेयो दिशां बलिः ॥ 
दध्यम्बुरजनोपुष्यलाजशक्ततिलान्भसा । 
द्रव्येण featfog बलिं दिकूक्रमयोगतः ॥ 

सुराणां तेजसाख्व प्रेतानां [प्रजानां ] रक्षसामपि | 
तथा जलानां प्राणानां नक्षत्राणाच्च यत् पुनः ॥ 

विद्यानामधिपानाञ्च तान्यथोक्ता[कतान्| बलिं हरेत् । 

सवाहनपदं Man परिवाराय शक्तये ॥ 

तत्पाषेदेभ्यख्च ततः waa इति संयुतम् | 
भूतेभ्यश क्रमाह्ूयः प्रादक्तिण्यात् क्रिपे्ठलिम् ॥ 

दिषत्पिशचवेतालरक्ोरक्ताभयार्तिंहा | 
दिशं बलिर्विशेषेण सब्यैसम्परत्स्धदिदः ॥ 
वास्तौ गहे प्ररोह [परद्रोहे] भरतद्रोहे ग्टहप्रवेशे च । 

वितते च शान्तिहोभे दिशं बलिः सिये प्रयोक्तव्यः ॥ इति । 
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तत्र यथोपदेशं प्रयोगो लिख्यते। अथ यजमान WaT awa! तत 

भचारो वच्माणलकत्षणां भूमिं परिष्यल्न वच्चमाणमार्गेण तच्छं विधाय 
पञ्च्रह्मभिः पञ्चगव्यैभूमिं सिष्ेत् । तन्मध्ये कनकशलाकया रत्नेन वा तदभावे 
रजतफलयपुष्पधान्धानामन्यतमेन वा-- 

शान्ता यशोवतो कान्ता विशाला प्राणवाहिनो । 
सतो च सुमना नन्दा सुभद्रा नवमो मता ॥ 

इति नव रेखाः प्रागपरायताः दक्षिणोपक्रमा उद गपवर्गा विलिख्य- 
हिरण्या gaat लच््ोरविंभूतिविंमला प्रिया । 
जया कला विशोका च नवमो संस्मृता बुधैः ॥ 

इति नव रेखा दक्तिणोत्तरायताः परिमोपक्रमाः पूव्वैसमाभिका विलिख्य ततः 
शक्तडोरकादिना ताः सम्यक्निमाय पूर््वोक्तप्रकारेण पञ्चरजोभिर्मण्डितं 
ूर्व्वोक्तकोणकोष्टचतुष्टयोपेतं विचिवं मण्डलं रचयेत्। तत्प्चिमदिशि 
हस्तमात्रं fated कुण्डं शण्डिल वा॒विदध्यात्। ततो बदहिःकोणकोष्टस्थान् 

गुरुगणशदुगौक्तेव्रपालान् wae नाभिगं ब्रह्माणम् ततुपूव्यैदिशि चतुष्पदं 

वामस्तनगमायकम् इत्यादि अदपदगामदितिं कणंगामित्यन्तं पूर््वौक्ततत्तत्यद- 
तदङ्खितान् तिपञ्चाण्देवान् पदार्थानुसमथेन ब्रह्मन् इहागच्छ दह तिष्ठेति 
सर्व्वानावाद्य॒प्रणवादिनमोऽन्तेन चतुर््यन्तसखसखनाममन््ेण पाद्यादिभिरुपचारः 

प्रपूजयेत्। ततो Awa भ्रव्रमक्ष्णम्पूलं वहिदध्यक्ततविभूषितं 

GATT US ACAI ATS वस््रयुगान्ितम् अन्तनिंक्तिपतपञ्चरतरवि- 

विधफलं निर्मलजलपू ददु कलसम् अक्ततानामुपरि खापयेत्। तत 
दमं मे वरूण इति वरुणगायतरपा वरुणं कलसे न्यसेत् | 

गङ्गाद्याः सरितः wal: समुद्राश्च सरांसि च । 

आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥ 

इत्यनेन तीर्थान्यावाह्य अ्ठस्थानगजस्थानवल्मोकनदोसक्गमृद गोकुलरण्यातः 
सप्त खत्तिका श्रानोय कलसे निक्षिप्य “वं वरुणाय नमः” इति मन्तरेण तत्र कलसे 
पञ्चोपचार; वरुणं पूजयेत् । ततः- 

सुरा मासो वचा कुष्टं Tad रजनोदयम् | wel चम्मकमुस्त्च 
इति ainda प्रचिपेत्। ततः कुण्डादिसमोपमेत्य संस्कारादि अग्निसुखान्तं 
wa क्त्वा ब्रह्मादितविपञ्चाणदेवेभ्यः अटोत्तरसदसखरमष्टोत्तरणतमष्टाविंशतिमष्टौ 

वा प्रत्येकं यैवा क्षष्णतिलैवां उदुम्बरतदतिरिक्च्तौरढक्षौयपालाश्रखदिरापामाग- 
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कुशदृव्धीणामन्धतमसमिद्विः वा agate) केचित्तु ब्रह्मण आइतिशतं 
अन्येषां दशदशदतय इत्याहुः । तत॒ ॐ वास्तोष्पतये नमः waa afeaat 

afar: पञ्चमन्तैः पञ्च विल्फलानि विलखबोजानि वा gga aa उत्तरन्तं 

समाप्य वौषडन्तेनाऽग्निमन्त्रेण वरुणमन्त्रेण वा पूर्णाइतिं इत्वा तन्त्ोक्तद्रवयैः 
तत्तर्न्तैखच तिपञ्चाशदेवताभ्यो बलिं cur दिशं बलिश्च विधाय आचायः 
VATA भूत्वा प्राश्युखं साध्यं णन्तिकलसोदकेन - 

ॐ सुरासत्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः | 

इत्यादिभिः वशिष्टसंहितोक्तमन्तैः afeaa aa: मङ्गलामिषेकं कत्वा सर्व्वौषधि- 
जलेः ख्रापयेत्। तत भ्राचायः पुनः ब्रह्मादिदेवान् पञ्चोपचार; सम्पूज्य ततः-- 

यान्तु देवगणः सर्वं पूजामादाय पा्थिंवीम् । 
इष्टकामप्रसिद्धयथं पुनरागमनाय च ॥ 

इति पठेत्। वतः शि आचायाय दक्तिणां car) तत आचार्यौ मर्डपस्य 

प्चिमभाग खण्डिलं कत्वा तस्मिन् साध्यं संस्थाप्य सुदशनेनाऽघोरेण वा तं 

सकलोकषत्य खयमपि cats भूत्वा रक्तोष्णोषवस्तोत्तरोय माल्यचन्दनादिनाऽलुत्य 
साध्यस्य दक्िणे भागे seqe: faa सौवणराजतताम्बरादोनामन्यतमं पाच- 
मादाय at तान् ब्रह्मादिदेवतानिबैदित पिण्डान् यथास्थानं निधाय तत्तहैवताञ्च 

वासुपुरुषेण ae ततैव संस्थाप्य प्रत्येक पिण्डेषु waetd निधाय गक्तपुष्पैरलक्खत्य 
साध्यं TaN ANd कराभ्यामादाय- 

भूतानि यानो वसन्ति तानि बलि गहोत्वा विधिवत् प्रयुक्तम् । 
अन्यत वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु aaa नमोऽस्तु तेभ्यः ॥ 

इति मन्त्रेण साध्यं नोराज्य अन्धस्मिन् पात्रे ्रादृकपरिमितं रक्रोदकं भूतक्ररच्च 
निष्पाद्य तवापि नव दोपान् निधाय तेन नीराज्य wena: खयं खरहस्तीरनेकीः 
परितो दोपिकाशतेख परितः पञ्चविधवाद्यघोष खस्तिसूक्संघुष्ट दिग्भागः चत्वरं 

महाच्तमूल' वा तडागनदोदैवालयानामन्यतमदेशं गत्वा aa स्थण्डिलं 
गोमयेनोपलिप्य प्राश्चखस्तत्तदेवताः dare पिण्डानपि तच as निधाय चतुरदिक् 
भूतक्रुरेण पू््वौक्तमन्वेए बलिदानं कत्वा wea तत्र fafa प्रदक्तिणं परिक्रम्य 

प्र्षालितपाण्पिादनयनः पुनः पुनरपश्यन्नेव तत्सव्वं परिवारान् अ्रग्रतः प्रस्थाप्य 

ei ध्याननिष्ठः सन् साध्यं समागत्य तस्य रक्तां Faq | इति मुख्यप्रकारः | 

यदाइः--वास्तूपशमनं कुयात् समिह्विबेलिक्णा | 

होमस्तरिभेखसे काथः कुण्डे SAAT ॥ 
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नक्षवराशिवाराणामनुकूले शुभेऽहनि | 

ततो भूमितले Te तुषाङ्गारविवजिंते ॥ ve 

aa: क्ष्णतिजस्तदत् समिद्धः AAT: | 
Urata: खादिरै्वाऽपामागडुम्बरसम्भवैः ॥ 
कुशूर्व्वामयैर्वापि मधघुसपिं ;समन्वितैः । 
कासु पञ्चभिर्विषैर्वि्ववीजैरथापि वा ॥ 
होमान्ते भच्यभोज्यैश्च वासुदेशे वलि" हरेत् | 
तत्तदिशेषनेवेव्यमिदं दद्यात् क्रमेण तु ॥ इत्यादिना । 

अन्यतराऽख्य प्रत्यब्दं कालविशेषे क्तव्यतोक्ता। यदाहः-- 

एवं सिंहगते art पूर्णायां प्रतिवस्सरम् | 
SAS AGUA मण्डले सडहतक्रमात् ॥ 

एवं विदधतो गहे नाऽकल्याणं कदाचन ॥ 

अकाल[आवाल]मरणं व्याधिभूतप्रेतादिकानि च । 

न सर्पपोड़ा नान्योन्यकलहान्यशभानि च ॥ 
प॒तरपौवधनारोग्यपशदासोसदिभाक. | 
अरोगो विजयो ख्यातिरं जोवति तदहे ॥ 
राजवेश्मसु Wat तथा च महिषोग्े | 
सचिवामात्य सेनानोभवनेषु पुरे तथा ॥ 
विदध्यात् प्रतिवषन्तुप्रोक्तसिक्चै तु देशिकः | 
न चेदुल्ान्यथारूपफलेः केणोऽनिशं भवेत् ॥ इति ॥ १७॥ १८ ॥ 

मर्डपमादह नच्वेति। ज्योतिःणशसरसमुक्तप्रकारेण नक्षव्रराशिवाराणां 

मध्ये साध्यालुकूलनकते स्याल कूलराणौ अनुकूलवारे शएमेऽहनि anf 
समुक्तशभतिधौ ततो मण्डपं रचयेदिति सम्बन्धः । तथा च OTM 

आरदित्यदयरोहिणोखगशिरोहस्ताधनिष्टोत्तरा- 

पुष्याविष्णुमघानुराधपवनैः Ue: सुतारान्वितैः | 
सौम्यानां दिवसेषु पापरह्िते योगे विरिक्ते तिथौ । 
fafemrafea वदन्ति सुनयो वेश्मादिकायं शभम् ॥ इति । 

भूमितले we इति। तत भूमिपरोक्ोक्ता महाकपिलपञ्चरात्रे- 



तीयः पटलः | १४ 

aa भूमिं परोक्षेत वासुन्नानविशरदः | 
स्फुटिता च amen च वल्बिका रोहिणो तथा ॥ 
दूरतः परिवज्य भू. कर्तुरायुर्षनापडां । 
स्फुटिता मरणं कुखधादूषरा धननाशिनो ॥ 
amen केशदा नित्यं विषमा शतुतो भयम् । 
ईैणकोणञ्चवा सा च कर्तः यदा सुनिश्चितम् ॥ 
Yeaaal हदिकरो वर दा[बलदा] तृत्तर्वा | 
विदेषं मरणं व्याधिं gene afegat महौ ॥ 

या दक्तिणञ्जवा [ध्राजञ्वा] भूमिर्नित्यं खत्युभयप्रदा | 
WHAT सा च भूमिया नैकतञ्चवा ॥ 

धनहानिकरे एध कौत्तिता वरुणञ्चवा | 
वातञ्चवा तथा भूमिनित्यसुदेगकारिणौ ॥ 

श्वेता तु ब्राह्मणो TA रज्ञा वै तिया स्मृता । 
वैश्या पोता च fasta क्ष्णा शद्रा प्रवर्तिता ॥ 
ब्राह्मणो टतगन्धा स्यात् कतिया रक्ता[रस ]गन्धकत् । 
ोरगन्धा भवेद् वेश्या शूद्रा विद्ठन्धिनो fafa: ॥ 
मधरा ब्राह्मणो भूमिः कषाया क्षतविया स्मृता | 

` वैश्या तिक्ताऽथ विन्या शद्रा स्यात् कटुका महो ॥ 
ब्राह्मणो भूः कुशोपैता क्षतिया स्याच्छराकुला | 
कुशकाशाकुला वैश्या शूद्रा सत्यैणाक्कला ॥ 
सिता पीता तथा रक्ता क्ष्णवणंसमन्विता | 
स्थिरोदका est स्निग्धा भूमिः सव्यैसुखावहा ॥ 
ओतख्यर्गोष्णकासे च वङ्किस्पणा हिमागमे | 
वर्षासु चोभयस्यणा सा शभा परिकौर्तिता ॥ इति । 

हयभोषपञ्चरावेपि--सुरभोणां tara सवत्सानां छषैः सह | 
सुन्दरोणां रतियेच पुरुषैः सह सत्तम ॥ 
काश्मोरचन्दनामोद कयुंरागुरुगन्धिनो । 
कमलोत्पलगन्धा च जातिचम्मकगन्धिनो ॥ 
पाटलामल्लिकागन्धा नागकेशरगन्धिनो । 
दधिक्तीराज्यगन्धा च मदिरासवगन्धिनो ॥ 



१४० शारदातिलकम् | 

सुगन्धित्रोहिगन्धा च शभगन्धयुता च या | 
सर्व्वेषामेव वर्णनां भूमिः साधारणो मता ॥ इति । 

तथा-्नात्वा भूमिं परोक्षेत पू््वीदक्ञ्जवनां एभाम्। 
असङ्टां तथच्छन्नौ ठरैस्तोयपरिताम् ॥ 
संपूथमाणे खाते तु तथाऽधिकख्दां शभाम्। 

कुसुमप्रकरस्तदत् यस्यामम्त्रानिखच्छति ॥ 

न निव्यति तथा दोपस्तोयं शोघ्र' न जोति | 
श्वेतारुणा पोतक्तष्णा विप्रादोनां प्रशस्यते ॥ 
आज्यारग्गन्धमद्यानां तुल्यग॑न्धा तु या भवेत् । 

मधुरा च कषाया च अज्ञा च कटुका च या ॥ 

कुशैः Meer काशदून्यीभिर्या च संता । इति। 
प्रयोगसारेऽपि-वितस्तिमाज्रविस्तारं निमाय विवरं भुवि। 

fa: fang तां ad तस्मिन् तासु शिष्टासु शोभनम् ॥ 

समासु मध्यमं विदयानरूयनाखधमसुच्यते | 
परोच्वं yaaa arent भूमिं कनीयसोम् ॥ 
अद्भारतुषकेशाखिोनं कत्वाऽथ भूतलम् । इत्यादिना । 

तुषेति । तुषा धान्यत्चः अ्भारो निवापितसुष््ुकम्। आदिशब्दात् afer 
केणपाषाणभस्मादिशस्यं तदर्जिते। भ्रन्यथा दोषदर्थेनात्। | ASAT 

वाशिष्टयाम्- खन्यमाने यदा कुण्डे पाषाणः प्राप्यते भुवि । 

तदाऽपरधत्यवे चास्थिकेशाङ्करधनक्षयः ॥ 
भस्रनाऽग्निभयं प्रोक्तं तुषैः Wan दरिद्रता। इति। 

at शस्थन्नानमादियामलोक्ताहिवलचक्राद् Hay | तद्यथा- 

afeaa प्रवच्छामि यथा सन्धैन्नभाषितम् | 
द्रव्यं wet तथा Wat येन जानन्ति साधकाः ॥ 

HE tara लेख्यं तिक् पञ्च तधैव च । 
अहिचक्रे भवन्त्येवमष्टाविंशतिकोष्ठकाः ॥ 

तवर पौष्णाश्िनोयाम्य कत्तिकामघमभाग्यभम् | 
FATA लेख्या TSA तत्सप्कं भ्रुवम् ॥ 
अदिर्व्नोऽजपादकते went बराह्मसरपभम् | 
qa हस्तं समालेख्यं दितोयां पङ्क्तिमाखितम् ॥ 



तोयः पटलः | १५१ 

अभिजिदिष्णु धनिष्ठा सौम्यं रौद्रं यनव्यैसुम् | 
ferry ढतोयायां पङ्क्यां धिष्णस्य सप्तकम् ॥ 
विवक्तं dad मूलं च्येष्ठा मैतविशखभौ | 
स्वाती पङ्कां चतुर्थान्तु त्वा चक्रं विलोकयेत् ॥ 

रेवत्यश्िनो भरणो कत्तिका मघापूर्न्वौत्तराः प्रथमपङ्क्लौ । उत्तरभाद्रपदा 
पूव्यैभाद्रपदा शतभिषा रोहिणो अक्षेषा पुष्या हस्ता faders । अभिजित्- 
अवणाधनिष्टागशिर्ाद्रपुनन्यैसुचित्राः ठतोयपङक्ञौ । तत SATIS TEA 

षाढ़ामूलन्धेष्टानुराधाविशाखासवात्यः चतुर्थपडङज्ञौ । 
एवं प्रजायते चक्र प्रस्तारः पन्रगाक्लतिः । 

दारशखा मघा याम्या हारस्था कत्तिका मता ॥ 
अश्वोशपूव्वाषाढ़ादि तिकपञ्चचतुष्टयम् | 

रेवतोपूव्येभादेन्दोर्भानि शेषाणि भाखतः ॥ 
उदयादिगता नाद्यो WAT: षच्याप्तशेषके | 

दिनेन्दुभुक्षयुक्तोऽसौ भवेत् तत्कालचन्द्रमाः ॥ 

चन्द्रवत् साधयेत् स्ये WA चेषटकालिकम् | 
पञ्चाद् विलोकयेत् तौ च स्वक्छनक्तेऽथाऽन्यमे स्थितौ ॥ 

TRA यदाऽकन्टू तदा स्यात्रिितो निधिः । 
भानुऋन्े सितौ तौ चेत् तदा wet न चाऽन्यथा ॥ 
सखम हितोयं Sa नास्ति किञ्चिद् विपये | 

मुक्तराश्यंशमानेन भूमानं काम्बिकौः करैः ॥ इति । 
तथाच--चन्द्रस्थाने निधिन्ञ॑यः arent तु शस्यकम्। इति । 

sé चक्रं गुरमुखाद् न्नात्वा Weert कुयधादिति। seq निवर्तनपरिमितभूमौ 
एकमेव Faq) निवत्तनखरूपच्च-- 

दण्डसु दशहस्तः स्यात् विंणदण्डेनिवत्तनम् । इति । 
त्म्ये वारदयं Taga लेखनीयम् । तत aE नेति सम्प्रदायविदः । श्रवा 
महाकपिलपञ्चरातोक्ष प्रकारेण MANN: कर्तव्यः । तद्यथा- 

प्रासादारम्भकाले च etal च विशेषतः | 
WATT HUA यदोच्छेच्छभमाव्मनः ॥ 
प्रासादारग्भकाले च यद्ग स्णशते पुमान् | 

वासुदेहे e¢ aa शल्य विद्यादिच च्चणः ॥ 



१५ शारदातिलकम् | 

areata शिरः परुसि शिरःशल्य' समुदचरत् | 

wer तत्राऽख्ि [स्ति] विन्नेयंः खन्यमाने करते ॥ 

अग्निदाहच रोग[ध] ख धनहानिश्च जायते | 

यन्नेनोत्परारथेच्छल्यं यदोच्छेदगद्रमावनः ॥ 

बाह कण्डयमाने तु निदिंथेललोहकषलम् | 
हस्तहयैन सन्तिषठेह्नक्तणं कथितं तव ॥ 

 खामिनो मरणं विद्याद fae? गमनं तथा | 
TANTS यदोच्छेत् सिदिमातनः ॥ 
उरू कण्डुयमाने तु कास्यशल्य' विनिदिं त् | 
हस्तेनैकेन सन्तिषठेलन्तणं कथितं तव ॥ 
असतो च भवेद् भार्यां यशोहानिश्च जायते | 
यननेनोत्ाटयैच्छल्य' यदोच्छे च्छंभमाव्मनः ॥ 
हस्ती aura तु कड्धालच्च विनि्दिंयेत् | 
तिदस्तेन च सन्तिेत् खन्यमाने न चान्यथा ॥ 

अग्निदादख रोगञ्च ane मरणं भवेत् | 

यज्ञेनोत्पाटथेच्छ्य' यदो च्छेडद्रमासनः ॥ 
षष्ठं कण्डुयमाने तु aera विनिर्दिशेत् | 
दस्तेनेकेन सन्तिेत्रात् कार्य्या विचारणा ॥ 
UAT भवेत्तत्र ATA वा जायतेऽसतो । 
पादौ कण्डुयमाने तु Tae विनिदिंेत् ॥ 
साचैदस्तेन afasaad गदितं तव | 

गोनाशो राजदण्डखच शस्यहानिख जायते ॥ 

यन्नेनोत्पारथेच्छल्य' यदोच्छेत् सिदिमामनः | 
कुं award तु पाषाणं तच निदिभेत् ॥ 
हस्तदितयमानेन aad गदितं तव । 
भुजङ्कदं शस्ततर स्यात्तस्माच्छल्य' समुद्धरेत् ॥ 

जानु. कण्डुयमाने तु wa तच विनिदिंभेत् । 
हस्तदयेन afasaad गदितं तव ॥ 
अग्निदाहो मनस्तापः क्तोण्दुःखभयानि च । 

करोत्येवंविधं ah तस्मात् तं वै समुद्धरेत् ॥ 



ढतोयः पटलः । १५१ 

पुराहं वाचयित्वा तु मण्डपं रचयेच्छभम् | 
पञ्चमिः सप्तभिहस्ते नवभिर्वा मितान्तरम् ॥ २० 

TY पोतमण्डकः णड शक्तिश्च कच्छपः । 
TARY प्रशस्ताः स्युर्या घान्या रत्नजातयः ॥ 
अङ्गारं वे तुषं anafane विचारयेत् | 

खन्धमाने जलं यावच्छल्यदोषो विनश्यति i 

दूरनोचखितं वारि खनितुं नैव एक्यते । 
agra प्रखातव्यं शल्यदोषोपश्न्तये ॥ 

WHEN ततः HAT पूरयेत् सुसमं यथा ॥ इति । 

हयगो्षपञ्चरातेऽपि -- प्रासादे दोषदं शल्यं NIT यावल्नलान्तकम् | 

तस्मात् प्रासादिको भूमिः शोध्या यावन्नलान्तिका । 
शिलान्तं कर्वरान्तं वा यावद् वा Beat ब्रजेत् ॥ इति ॥१९॥ 

were वाचयित्वेति । पुण्याहवाचनं वह्वचानां प्रसिइतरम् । अथवा अस्य 
यजमानस्य FE भवन्तो Fad एवं afa भवन्तः एवम् wie भवन्तः” 

इति fa: पुश्याहवाचनम् । तदुक्तं वोधायनेन-- 
“qed वाक्यं खसय दिमि्योह्भरपूव्वं तिस्तिरेकंकामाशिषं वाचयित्वा” इति । 

ततर पूव्वादिदिगज्ञान-निश्वयपूव्यैकभेव मण्डपादि कात् अन्यथा 
दोषदर्भनात् । 

तदुक्तम्--यदि कुर्य्याद् यथादृष्टं विपन्नो निरयं asia 
भानोर्गत्या दिशो[दिकं] न्नात्वा कूर्यात् arene देशिकः ॥ इति । 

अन्यत्रापि--वासुवैषम्यतो यत्र सम्यङ्न ज्ञायते ककुप् | 

aa ue प्रतिष्ठाप्य जानोयाच्छुददिक् स्थितिम् ॥ इति । 

तदिज्नानोपायस्ततेवोक्तः- 
aren feauftar शण वच्छे यथाविधि | 

GAA भूतले Ha TA WATT: ॥ 

तन्मध्यविन्दौ शङकन्तु स्थापयेद् दादश्णङ्लम् | 
श्रग्रच्छायादय वशाद् TA पूव्वीपरहये ॥ 

qaqa: ज्ञत्वा fas तमभितस्तथा | 
ससमान परिश्वान्त्या Ral ठत्तदयं पुनः ॥ 
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वयोः संसञेषसंजातमध्यदन्लोत्तरस्थिते | 
afarea च प्राक् प्रत्यक् सूत्र' मध्ये सु विन्यसेत् ॥ 

aa’ दक्षोत्तरं तेषामग्र; प्रागादि कल्पयेत् ॥ इति । 

क्रियासारेऽपि- क्त्वा भूमिं समां तच दत्तं हस्तमितं समम् | 

दादशाङ्लमानोचं TE खादिरनिर्मिंतम् ॥ 
TAR यन्नवाक्तै वा ततर संसखापयेत् सुधीः | 
तच्छाया संस्पृशेद् यत्र तन्मध्ये मध्यमं स्मृतम् ॥ 

तिबधक. प्रसारयेत् aa’ मध्य याम्योत्तरे स्मृते । 
कोणाः स्युरन्ये चत्वार्चतुःसूतरप्रसारणत् ॥ 

एवमाशपरि्नानं समाख्यातं यथा स्फुटम् | 
ज्नातैवं मण्डपादोनि कु्यौत् सम्यग् विचक्षणः ॥ इति । 

त्र महाकपिलपच्चरतरे तु faite: — 

विषुषै तु गते Gat श्मानं समाचरेत् | 

खादिरं विन्यसेच्छदुः दादशद्भःलविस्तुतम् ॥ 
निश्चलोक्लत्य हन्तव्य" ष्छहोत्वा AAR | 
अष्टधा च खयं हन्यात् प्रशस्तं क्रमतो लघु ॥ 

TIAA यदा शङ्खौ स्तात् पतति मुद्गरः । 
तदा ताडयितुः शोको जायते दुस्तरो महान् ॥ 

मौच्ञकौशेयकापौसं प्राणएिवालजभेव वा | 
चतुय वपरोणाहं सूत्रं WET तु वेष्टयेत् ॥ 
वध्यमानं यदा at शदः मुञ्चति तत्क्तणम् | 

पुत्रस्य मरणं विव्याच्छिन्ने वै सखविनाशनम् ॥ 
तत्रापि नारसिंहेन होभेनाऽश्भनाशनम् ॥ इति। 

मयेनाश््यु्ञम्--शङ्कः Aga: Marat चितत्तकम् | 
सम्यक् कत्वा दिनादौ तु स्थापयेत् समभूतले ॥ 
श्ुदिगुणमानेन तन्मध्य वर्तुलं लिखेत् | 
पूव्पराह्योग्च्छाया यदा तन्मण्डलान्तगा ॥ 
तद्िन्दुदयगं ad पूव्वपरदिगिष्यते | 
विन्दुहयान्तरश्वान्त शफरदयपुच्छ्गम् ॥ 

दक्निणोत्तरगं सूतरभेवं सूव्दयं न्यसेत् | 
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तदग्रायपरान्तानि सूत्राणि च विनिक्तिपेत्। 
खूत्राणि स्थपतिः प्रान्नः प्रागुत्तरसुखानि च ॥ इति । 

हयशोषंपश्चरात्ेऽपि- भूमिं तोयसमां कत्वा दप॑णोदरसन्निभाम् | 
दादशाद्लमानेन तत्र ठत्तन्तु भ्वामथेत् ॥ 
मघ्ये तु frac शद स्थाप्य च्छायां निरोक्तयेत् | 

FUCA तु या ASNT AHA प्रकल्पिता ॥ 
प्रवेशनिर्गमे तस्यां ERB निरूपयेत् | 
शङ्ुच्छायाग्रचिद्काभ्यां प्राकप्रतोच्योः प्रसाधयेत् ॥ 
MAMTA GA SSAA तु साधयेत् | 
fag विमलव्योन्नि meet साधयेद् दिशम् ॥ 

शरदसन्तयोरेवमादित्यात् साधयेद् दिशम् | 

प्राचीं वा yaaa चिव्राखात्यन्सरेणए वा ॥ इति । 

अन्धतापि- यथेव पूत्मपरदिग्िभागविशेषविन्नान मिहोपदिष्टम् | 
समासतस्तं विषयं विवि कार्याणि कश्माणि यथोपदिष्टम् ॥ इति । 

रातौ तु प्राचोसाधनं यथा- 
कत्तिका खवणशः पुष्य्चित्ाखात्योयेदन्तरम् | 

एतत् प्राच्या दिशो रूपं युगमावरोदिते पुरे ॥ इति । 
विकाण्डमण्डनेऽपि - खवणस्योदये प्राचो कछषत्तिकायास्तथोदये | 

चित्राखात्यन्तरे प्राचो न प्राचो waar: ॥ इति । 

सुच्छपूव्यैदिगानयनं तैराशिकेन कर्त्तव्यम् । तद्यथा । हितीयदिवसेऽपि 
तथैव we संस्थाप्य पूर्व्वापराह्यो fas कुर्यात् । aa पू्मापरदिवसदहयचिड- 
मध्यभुवं तिलादिना fsa) ततत्रैराशिककल्यना षष्टिघरिकाभिरेतदन्तरच् 

भ्यते पूव्यैदिनपूठ्धापरविङ्योरन्तरालघटि काभिस्तदा कियदिति वैराशिकम् | 
तव वैराशिकसूत' यथा-- 

्राद्यन्तयोस्िराणवभिनत्रजाती प्रमाण मिच्छा च । 
फलमन्यजाति म्ये तदन्त्यगुणमादिना विभजेत् ॥ इति । 

aaa प्रकारेण या आगता तिनादिप्रमाणिका अन्तरभूस्ताम् उदगयने उत्तरतो 

दच्िणायने दक्तिणतः प्रागङ् एवं वरयेत् । तत्र tat Faq एषा 
सच्छा प्राचोति | मण्डपं रचयेदित्यनेनोत्तममध्यमकनोयोभेदेन चिविधोऽपि मण्डप 
उद्दिष्टो भवति । तव मण्डपव्रैविष्य' मन्वमुक्तावल्यामुक्तम् - 
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अथ मण्डपनिर्माणं ब्रूमहे ब्रह्मणोदितम् | 
Aung मानेस्तचच तिधा मतम् ॥ इति । 

अनेन मानाधिकोऽथवा न्नः इत्यादि क्रियासारोक्तदोषपरिदारः सूचितः | 

चिविधस्यापि मण्डपस्य प्रमाणमाह पञ्चभिरिति | तत्र यथाश्रुत व्याख्यानं तु 

पच्चहस्तविस्तारायामवान् पञ्चविंशतिहस्तक्तेवफलः कनोयान् मण्डपः । मध्यमस्तु 

सप्दस्तविस्तारायामवान् एकोनपच्चाशदस्तक्तेत्रफलः। उत्तमसु नवहस्ताया- 

मविस्तारवान् णएकोत्तराभोतिकरक्षेत्रफलः। तत्रोत्तममण्डपे तावदिचाथते । 
ग्न्यक्षदेवाग्रे नवकुण्डोयपक्षमस्मिन्नेव awa वच्यति । तेषु च कुण्डेषु 
वच्यमाणप्रकारेण वेद्याः पादान्तरं त्यक्ता एका तिखः पच्च वा भेखला: कायाः | 

aga पिङ्गलामते- 

भेखलेकाऽथवा तिस्रो भूतसंख्याऽयवा प्रिय । इति । 
तन््रान्तरेऽपि- भेखला पञ्च वा fae वैका वाऽथ सुरेखरि। इति । 
सिद्ान्तशेखरेऽपि- सव्वघामेव कुणडानाभमेका वा तिख एव वा। 

पञ्च वा भमेखलास्ताः स्युः । इति । 

प्रतिष्ठासारसंग्रहेऽपि- “मेखलाः पञ्च वा कार्य्याः” इति । तत्र पञ्चमेखलापकते 

कुण्डानामेव न समाबेशः। त्िभेखलापक्तसु ग्रन्थकारोक्तः। aaa 

यथाकथञ्चित् कुण्डानामेव समावेशः । Hanae प्रचारस्लमेव नास्ति 

अतिसद्गोणैत्वात्। किञ्च वैश्वदेवा्थ वच्यमाणस्यण्डिलस्य Fait शयोतेति वच्य- 
माणशणयनस्यापि समावेशे नास्ति । कन्मान्तरे होमद्रव्याधिक्ये वा कुण्डाधिक्यं 

तदापि कुण्डसमावेशो नास्ति। मध्यमाधमयोसु का कथा । ततर पञ्चकुर्डो- 
पक्षस्यापि समाबैशयोगात्। ग्रन्यकारेण तवापि नवङुण्डोपक्त उपग्धस्तः । स 

लत्यन्तासङ्गत एव स्यात्। तस्मान्न यथाओुतव्याख्यानम् | केचित्तु वच्यमाणं वेद्याख्यं 

मध्यमन्तरशब्दाथमादः | तन्मते पञ्चदणशहस्तविस्तारायामः पञ्चविं शत्यधिक- 

दिशतकरक्ते्रफलः कनोयान् मण्डपः । मध्यमस्तु रकविंश्तिदस्तविस्तारायामः 

एकचत्वारिश्दधिकचतुःशतकरक्ते्फलः | उत्तमसु सप्तविंशतिहस्तायाम विस्तारः 

एकोनवि'शदधिकसप्तशतकरक्तेत्फलः | तदपि सतां न स्तम् । यतो ग्रन्थान्तरे 

एतादथमानस्यानुक्तत्वात्। मन्तसुक्घावल्यादौ परमपि मानम्- 
चतुर्विं शतिदस्तं वा हस्त विंशतिकं तथा । इति । 

श्रन्यतरापि--विंश्दस्तप्रमाणेन मण्डपं कूटमेव च । इति । 

विंशतिहस्तं चतुर्विश्तिहस्तभेव चोक्तम्! dara शारदोयप्यस्यैवमर्धो 
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व्याख्येयः । पञ्चभिः सप्तभिरिति समुचितम् । तेन दाद ण्दस्तायामविस्तारः स 

चतु्चत्वारिशदधिकशतकर क्षेत्रफल: कनोयान् मण्डपः । ततः पञ्चभिनंवभि- 

रित्यन्वेति । पेन चतुदंशदस्तायामविस्तारः चतुरूनदिशतहस्तक्ेतरफलः मध्यमो 

मण्डपः | ततश्च सपभिनैवभिरित्यन्वेति। तेन षोडशदस्तायामविस्तारः षट्- 
पच्चाशदधिकदिशतकरक्ते्फल उत्तमो awe: 1 इति चिविधोऽपि मण्डप उक्त 

भवति । aga प्रतिष्ठासारसंग्रहे- । 
wen हादशहस्तोऽयं दिदिठदया ततः क्रमात् । इति । 

एतेन चतुद श्हस्तस्य मध्यमतोक्ता षोडशहस्तस्योत्तमता च । सिदान्तशेखरेऽपि-- 
मण्डपोऽवाकरोऽपिवा | कर्तव्या मणडपाघान्ये दिदिस्तप्रहदितः ॥ इति । 

सोमशब्धुनापि-- मण्डपोऽकंकरोऽधवा | 
a दिहस्तोत्तरया gen शेषाः स्यु्मण्डपाः शएभाः ॥ इति । 
महाकपिलपञ्चरावेऽपि-हस्ताच दादशारभ्य क्रमाद् दौ हौ प्रव च। इति। 

अन्धत्रापि- हस्ये णानभाग तु मण्डपं कारयेद् बुधः | 

दादजैरष्टषडटस्तैः षोडशैव समन्ततः ॥ इति । 
क्रियासारेऽपि -भ्रय हादशविस्तारः कनिष्ठो मण्डपः स्मृतः । इति । 
पञ्चरातेऽपि- तथा षोड़शमिरहसतै्मण्डपः स्यादिषोत्तमः। इति । 
मन्वसुक्तावल्यामपि- 

उत्तमं मानमित्याइरहस्तमोडण्कं तथा । इति । 
way मण्डपश्च तुरखः कर्तव्यः । यदुक्तं परिश््टे काल्यायनेन--“श्रमाणं 
चतुरखमादेशणदन्यत्” इति । सिदान्तशेखरेपि-“चतुरखं चतु्दारम्” इति । 
समचतुरखता तु वासुमण्डलप्रोक्तविधानेन विधातव्या | 

अतर विशेषः सिदान्तशेखर-- 

सखलादकाङ्गुलोच्छायं मर्डपखलमोरितम्। इति । 
महाकपिलपच्चराे मण्डपं प्रकषत्योक्तम्- 

उच्छ्रायो हस्तमानं स्यात् सुसमं च सुशोभनम् । इति । 

अन्यत्रापि-“च्माख' मण्डपमुन्रतम्” इति । नन्वत्र मण्डपचये कनोयसेव फलसिदे- 
मेध्यमोत्तमयोरननुष्ठानभेव स्यादिति ta. फलस्य क्धनिष्यत्तस्तेषां लोक- 

वत् परिमाणतः फलविशेषः स्यात् इति न्यायेन फलतारतम्यकल्मनाददोषः | 
तथाहि अगिनिहोतरज्योतिष्टोमयोः at फलत्वेन भूयते ततादेनैव aaa 
दितोये महति कोऽपि न प्रवत्तत इत्याश्ड्य फले तारतम्यकल्पनमाकरे परितम् | 
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षोड़शस्तम्भसंयुक्तं चत्वारस्तेषु मध्यगाः | 

अष्टहस्तसमुच्छायाः TATA दादशाऽभितः ॥ २१ 

wale HEARSAY इत्यनेन कल्पनाया अपि शुल्येकदेशत्वेनोक्तेः। किञ्च 
वार्तिकक्ता स्थानप्रमाणादप्येतत् सिति इत्यक्तम् | 

RATATAT फलानाञ्च BANAT | 

विभागस्थानसामान्यादविशेषेऽपि चोदितः ॥ इति । 

एतस्य MSTA HIT खानसामान्यादुदिता । यथा- 
मध्ये खससुदायस्य फलानामपि सा तथा | 

परिमाणस्य सामान्यादनुक्तेऽपि विशेषतः ॥ इति । 

यत्तु केनचित् “दशरविकरायामावल्यौ मतावथ मध्यमौ रविमनुकरायामौ" 
इति इादशदस्तस्योभयरूपत्वमुक्तम् । तदसत् । स्तम्भादिप्रमाणसङ्करापातात् | 
[यथाओ्तव्याख्यानमपि एककुण्डपक्ते पञ्चकुण्डोपक्ते यथासम्भवं योजनोयं नतु 
गरन्यकारोक्तनवङ्कर्डोपक्ते] ॥ २० ॥ 

मण्डप स्तम्भनिषैशनप्रकारमाह षोडशेति । चत्वार इति तेषु way मध्ये 

चत्वारो मध्यगा बेदिकोणेषु aren: । तदुक्तम् सिद्वान्तशेखरे- 
मध्ये स्तम्भचतुष्कं स्यात्त्मष्ये वेदिका मता । इति। 

अन्धत्रापि-बैदिकोशेषु विन्यस्येत् स्तम्भान् वेदसवरूपकान् | 

आग्नेयादिक्रमेलैव । इति । 
aa बहिदादशस्तम्भस्थापनमपि आ्रम्नेयादिक्रमेशेति Faq) तदुक्तम्- 

wana शिलान्धासे सूत्रयोजनकोलके | 

खननावट संस्कारे प्रारम्भो afemat ॥ इति । 

ते च अष्टहस्तखसुच्छाया; | Walaa वदता ग्रन्यक्तता पोड्शदस्तस्यैवोत्तमत्वमु- 
ज्ञम् । यत् पञ्चराते- 

मण्डपार्ौच्छ्ितान् वैदसंख्यं शुडान्वितांस्तथा । इति । 

अभित इति। मध्यस्तम्भानभित इत्यर्थ; । तदुक्तं क्रियासारे- 

afa समस्थलोल्लत्य परिच्छिद्य च सूत्रतः | 

स्तम्भान् समच संस्थाप्य । इति | 

पच्चराकेऽपि- स्तम्भदादशकं पुनः । 

बाश्येऽप्युक्गप्रमाणेन तत्र तव विभागतः ॥ इति ॥ २१॥ 



ढतोयः पटलः | gue. 

प्चहृस्तप्रमाणास्ते faferet waa: शुभाः 

तत्पञ्चमांशं निखनेन् मेदिन्यां तन्तवित्तमः ॥ २२ 

नारिकेलदलेवेगेभ्कादयेत् तत्समन्ततः | 
दारेषु तोरणानि स्युः क्रमात् ATA ॥ २३ 

mem, षोड़शस्तम्भाः। निग्र; छिद्रवजिंताः । एतेन दृदृत्वसुक्तम् । 
IT: अवक्राः । क्वचिदपि न स्थूला न छा ्रतएव शमा इत्यथः । एवं 
विधत्वच्च तेषां सारदन्लोद्वत्वं विना न सम्भाव्यते | सारहुमोखम् इदमप्यथोदुक्षम् | 
यत् पञ्चरातरे- सारदारुभवान् स्तम्भान् SIT कुयादजुन् समान् । इति । 

क्रियासारे तु विशेषः-यन्नोयवच्तो वैणवे क्रमुकः स्तम्भकश्चणि । 
अन्ये विशददक्ता वा भवेयुनान्यभ्रुहाः ॥ 

zene: ad शुष्कः कुटिल पुरातनः | 

असौम्यभ्वूमिजनितः संत्याज्यः arate ॥ इति । 

मध्यमाधमयोादशस्तम्भप्रमाणं व्रैराशिकेनानेयं। तत्पश्चमांशमिति । alters 
पञ्चधा विभज्य पञ्चमांशं भुवि निखनेदित्यथं; ॥ २२ ॥ 

त्समन्तत इति । तस्य मण्डपस्य समन्ततः सव्य दारवन्येम् वंशेनारिकेल- 
दलैम्ादयेत्। नारिकैलदलाभावै करैरवेषटयेत् | 
यद् वासुशस््र-कटैः सद्वस्तु deren विजयाद्याश्च मण्डपाः । इति । 

हयशेषंपञ्चराते - मण्डपं मण्डयेदाद्रेंणखाभिसु समन्ततः । इति । 
यत्तु क्रियासारे-“भित्तिच्च परितः कत्वा" इति तत्तु स्थिरप्रतिमादिमर्डपेषिति 
faq “नियमोऽयं समाख्यातः खिरलिङ्कक्रियासु च” इति aaa 
वच्यमारत्वात् | 

तोरणस्थापनमा् दारेषिति । ननु दाराणभेवागुक्ततवात् कथं दारेष्वित्युक्तिः। 
सत्यम् | हारेष्वित्यनेनैव errata: । ततप्रमाणं तत्ख्ानच्चोत्तं मन्तसुक्तावल्याम्- 

feg हाराणि qenft विदध्यात् पञ्चमांशतः। इति । 

क्रियासारेऽपि- feg हाराणि मध्यतः | 

तोरणानि च तेष्वेव दारेषु wages: ॥ इति । 

Tata प्रमाणमुक्घम्--कनोयसि स्याद् feat चतुरक्कलिहदितः। 
मध्यमोत्तमयोदरम् । इति । 

न्यस्येदिति निखनेत् पञ्चमांभेनैव | 



१६१ शारदातिलकम् | 

यदुवासुणास्त्र -पञ्चमांशं न्यसेद्भूमो सव्यैषाधारणो विधिः । इति। 

सिद्ान्तशेखरे तोरणस्तम्भमधिक्तत्योक्तम्- 

पञ्चमांशेन वा खातं सर्व्वषाच्च शिवोदितम्। इति । 
क्रमादिति । पृव्यैदक्तिणपश्चिमोत्तरदिशि । कचोरमहोरुदहामिति वटोडुम्बरा- 

RIAU | “न्यग्रोधोडुराण्वयश्नत्ताः ase” इति परिभाषणात् । 
aga सिद्धान्तशेखरे- न्य ग्रोधतोरणं gai याम्ये त्वौड्म्बरं मतम् + 

पञ्चिमेऽश्वलयसग्भूतसुत्तरे रक्ततोरणम् ॥ 
पूवे वा इच्तसन्भृतं न्यग्रोधच्ोत्तरे मतः ॥ इति । 

क्रियासारेऽपि-त्लोडम्बरवोधिदुवटाः पूव्यीदितः क्रमात् | 
तोरणानि च चत्वारि। इति। 

सोमशग्युरपि-्चचोड्ग्बरकाश्बलयवटजास्तोरणाः क्रमात् | 
पूव्भादितो विधातव्या यद्ाद्यन्तविपययः | 
अलाभादेकभेवेषां सब्धाणासु निषैशयेत् ॥ इति । 

मन््रसुक्तावस्यामपि-भथाग्निमोलेति मन्त्रेण विन्यसेत् पूव्यैतोरणम् | 
alsa मन्तरेण दक्षिणं तोरणं न्यसेत् ॥ 
अग्न आयाहि मन्त्रेण पञ्चिमस्य निवेशनम् | 

शन्नो देवोति मन्तरेण दद्यादुत्तरतोरणम् ॥ इति । 
महाकपिलपञ्चरतेऽपि-देवास्तोरणरूपेण संस्थिता TAA | 

विघ्नविध्वंसनाथाय रक्तार्थन्त्ध्वरस्य च ॥ 
न्यसेन् न्यग्रोधमेन्द्रयान्तु याम्याच्चोडुम्बरं तथा | 
वारुण्यां पिष्यलच्चै व Naat चकं न्यसेत् ॥ 
सुशोभनन्तु yaa ऋग्बे दादिसुमन्वितम् । 
इषे Gal AAT सुभद्राख्यन्तु दक्िणे ॥ 
सुकगाख्यन्तु वारुण्यां सामबैदादिकेन तु | 

शत्रो alfa मन्तेण सुहोवन्तुत्तरे न्यसेत् ॥ इति । 
aq केनचित् अश्वल्योडुम्बरजटिवटैरि्येषां पूर्व्वादिनिवेशनमुक्ं तदसम्बम् । 
लिखितनानावचनविरोधात्। इदञ्च तोरणस्तम्भनिवैशनं मण्डपाददिष्स्त- 
मानेनेति न्यम् । तदुक्तम्-- 

aware च वेदिमानेन दिकूक्रमात् | 
भ्रा्तमोडम्बराश्वत्वटोल्यं तोरणं न्धसेत् ॥ इति । 



ढतोयः पटलः । १६१ 

MAMA: स्मृतस्तेषां सप्तेः पृथक् पृथक् | 
दशाङ्कलप्रमाणेन तत्परौणाह ईरितः ॥ २४ 
तिय्धक्फलकमानं स्यात् सम्भानामद्गंमानतः। 

शूलानि HATA तोरणे हस्तमानतः ॥ २५ 
ae तु-ब्रखलयोडुम्बरग्नक्तवटशाखाक्ततानि तु । 

मण्डपस्य प्रतिदिशं दाराण्येतानि कारयेत् ॥ इति । 

दारेषु क्रियमाणत्वात् तोरणेषु हदारनिरदेणः। seq प्चिमदच्तिणोत्तरपूर्ववेषु 
अ्रपसव्येन वा पञ्चिमद्ारादिति ज्ञेयम् । अत्र विशेषः सिद्वान्तशेखरे- 

एकभेषामलामे WATT WTA: | 
जम्बखदिरसारा्च तालो वा तोरणे स्मृताः ॥ इति । 

क्रियासारे तु-अ्रवक्रा सत्वचः Sal CVE WANG शएभाः। इति ॥२२॥ ` 
स्तन्भेति। सप्रहस्सीरिति उन्तममर्डपे यतो TAA सव्व मानसुत्तमस्मैवाह । 

waa एथगिति मध्यमाधमयोभिन्नं first मानमितयर्थः। तेन मध्यमे षड्टस्ताः | 
अधमे पञ्च दस्ताः। तोरणस्तम्मधिक्तल वासुशस्त्र — 

पच्चहस्तप्रमाणास्ते विस्तारेण दिहस्तकाः | 

षडक्ललानि ae सप्तहस्तास्तथोत्तमाः ॥ इति । 
va विस्तारेशेति तिथक्फलकमानम् । मध्यमस्य षड्टस्तता अनुक्लाऽपि sae 

गम्यते। age कात्यायनेन-“्रौचित्यादर्थात् परिमाणम्” इति । तेषां 
तोरणस्तन्भानां परोणदहो विशलता स च परिष्यानयनेन न्नातव्यः। ada 

सयूलपरिष्यानयनं भास्कराचारये ोक्तम्- 
हाविंशतिन्न विद्तेऽघ sta: स्थूलोऽथवा स्याद् व्यवहारयोग्यः। इति । 

व्यासः १० द्ाविंशतिघ्नः २२० शैलैः © हृतः ३१ लब्धः एतावान् परिधिर्यस्य 
काष्ठस्य तस्य TMT विष्कम्भः ॥ २४ ॥ 

तिथगिति। उभयस्तस्भमध्ये देहलो रूपेण उपरिश्यत् तिथकफलकं तस्य मानं 
wari पच्चहस्तमितानां तोरणस्तम्भानामद्वैमानतः । तेन सादैहस्तदयं प्रमाणए- 

सुक्तम् । स्तम्भानामिति ववचनं दारबडइत्वात् तोरणस्तम्भानामपि वहत्वमिति 

योज्यम् | अनेन कनिष्ठमर्डपे पञ्चहस्ततोरणस्त्भत्मपि सूचितम् । इदं तिथक्- 

फलकमानम् SHAG | अन्ययोः षट्षडङ्गुलन्युनता ज्ञेया । वासुशास्तर 
aaa: । शूलानोति बडइवचनं चतुःखंस्यापरम् । तोरण इत्येकवचनं जातौ । तेन 
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प्रतितोरणमेकभेकं शलं कायम् । तच्च हस्तप्रमाणम् | तवाङ्गुलत्रयं निवेशः 
षड्भागः परोणाहः | एतच्च मण्डपत्रये समानम् । तत्र गुलखरूपं मध्यकोलः 

AUT: WY: तमभितो दौ तीच्छाग्रौ वक्री । मध्यकोलदेशगतवक्रभागाविति | 

aga क्रियासार- तोरणं घटयित्वैवमू ह॑ शूल त्यं न्यसेत् | 
शूलं हस्नायतं तेषाम् । इति । 

पिद्गलामतेऽपि-- शूलेन चिद्किताः काय्य दारशाखाः was | 
ऋजु वै मध्यशूलं स्यात् किचचिदक्रन्तु पक्लयोः ॥ 
उभयं तत् समाख्यातं अ्रङ्गुलं रोपयेत् तदा । इति । 

यदातु तोरणे इत्येकवचनं faafed तदा शूलानोति वहुवचनं कपिद्खलाधि- 

करणन्यायैन fad पयवस्यति। हस्तमानत इति तयाणां मिलित्वा मानम् । 

aga क्रियासार- तोरणं घटयित्वैवं afy भुलज्यं न्यसेत् | 
शूले नवाङ्गुलं दध्यं ' तुरोयांशेन विस्तृतिः । 
शेषाणां दयङ्गुला दिः वेणाऽङ्गुलघठदितः ॥ इति । 

तेन कनिष्ठे दयङगुलप्रवेशः । मन्वसुक्तावल्यामपि- 

अग्रयोमेध्यभागे च पट्टिकायां तरि्ूलकान् । इति । 
एतानि तल्काष्टमयान्येव शैव एव कर्तव्यानि इति Haq. वैष्णवे तु विशेषः । 

वास्तुशास्त्र -- मस्तके दाद शं शेन LSTA SAT | 
प्रागादिक्रमयोगेन न्यसेत् तेषां खदारुजम् ॥ इति । 

एषां aaNet: NF एतत्स्थानोयानां शूलानां न्यायादेव खदारुजलवं 

प्राप्तम् । तत्र दादशंणः तोरणस्तम्भानामेव । पूठ्मैवाक्यगेष “सप्रस्तास्तधो- 

aa” इति तेषामेव waa तेन चतुदंण्दादशङ्गुलानि matey 
शाखादोनां मानानि। विस्तारसु स्वतुौशेनैव । यत्तु केनचित् फलक- 

wlenita चतुरङ्गुल (दि मानसुक्रम् । तदसत् । तस्याऽप्रकतल्वात् । भूलमानस्य 
नवाङ््गुलोलेश्च । एषां निवैशनमपि पृव्मैवज् Hay । ततः प्रतितोरणम् एकौ कः 
कलसः स्थाप्यः प्रतिदारपाच्ं हौ दौ प्रतिकोणष्चैकौकः। तदुक्तम्- 

गन्धपुष्ाम्बरोपैतान् कुम्भां स्तेषु विनित्तिपेत् | 

wa धरां वाक्पतिच्च वि्ेशं तेषु पूजयत् ॥ 

मण्डपस्य तु कोणख्कलसेषु क्रमादमो | 
TaN grasa feast मङ्गलस्तथा ॥ 
पूज्या दारस्धङुम्भेषु शक्रा ्ास्तन्बनत्तमेः । इति । 



तोयः परल; । 

feq ध्वजात्रिवभ्ौयाल्लोकपालसमप्रभान् | 
वितानदरभमालादयैरलङ््व्वीत मण्डपम् ॥ २६ 

अन्यत्रापि-मण्डपे कलसी द्वौ हौ दारे हारे fanaa | 
गालितोदकसम्मृण वास््रपल्ञवष्ेभितौ ॥ इति ॥ २५ ॥ 

feg ध्वजानिति। ध्वजस्वरूपं प्रतिष्ठासारसंग्रहे — 
पोतरक्तादिवर्णणश्च पञ्चहस्ता ध्वजाः स्मृताः | 
दिपच्वहस्तीदंणडस्ते ans; संयुता मताः ॥ इति । 

दिपच्चहस्मेदंण्स्तैः। अन्यतापि- 
CASA ध्वजाः काया वैकल्ये तु दिहस्तकाः । 

Twa द शहस्तः स्यादष्टटिच् च तान् न्यसेत् ॥ इति । 

त्रियासारे तु विशेषः- 

ध्वजानां TAT सम्यगुच्यते तु यथातथम् | 

मण्डपस्य बहिदंग्डे दंशहस्तायतेः AE ॥ 
पून्भा्यष्टहरितखष्टौ ध्वजान् संस्थापयेत् क्रमात् | 
तेषां हस्तदयं व्यासो मध्यः Afar: ॥ 

व्यासा शिखरं पुच्छं हस्ततरितयमानकम् | 
मतस्याभं शिखरं पुच्छशिखरन्तु तिकोणकम् ॥ 

तयोर्मध्ये चतुष्कोणं ध्वजानेवं प्रकल्पयेत् | 
मातङ्गवस्तमदिष सिं हमत्स्यैएवाजिनः ॥ 
ary यथान्यायं ध्वजमध्ये क्रमालिखेत् | 
अथवा दिमजानष्टावैरावतपुरःसरान् ॥ 
ध्वजेषु विलिखेदुक्तधातुभिश स[सु;लक्तणम् | 

एवं ध्वजानां कथितं लक्तणन्तु शभावदम् ॥ इति । 

ध्वजानामावण्यकल्वसुक्तं हयशोषंपच्चरात्रे - 
अतः परं प्रवच्छामि ध्वजारोपणसुत्तमम् । 

यत् RA पुरुषः सम्यक् समस्तफलमाप्रयात् ॥ 

यातुधाना गु्यकाश्च FMW खेचरास्तथा | 
चिन्तयन्सुरग्रेष्ठा ध्वजहोनं सुरालयम् ॥ 
ध्वजेन रहिते ब्रह्मन् मण्डपे तु वथा भवेत् | 



१६४ शार दातिलकम् | 

पूजाहोमादिकं सव्व जाद्यं यत् छतं बुधे; ॥ 
रक्षणिन विना यदत् a’ नश्यति चेविणः | 

ध्वजं विना देवग्णहं तथा नश्येत सव्यैधा ॥ 

विष्णुपारिषदाः क्रुराः FATT ये स्मृताः | 

पूजादिकन्तु ग्टह्नन्ति देवं cer न रक्षितम् ॥ 

दृष्टा ्वजांसतु देवस्य मण्डपे ज्वलनप्रभान् | 

नभ्यन्ति सवं ते चाकंरग्िक्तिप्ं तमो यथा ॥ इति । 
लोकपालसमप्रभानिति। लोकपालवणंखतुधें वच्छन्ते। पताका निवेशनमप्युक्तम्- 

सारसंग्रह- प्रतिकुण्डं पताकासु प्रोक्ताः शस्तार्थकोविदैः 
VASA: पताकाः स्युः सप्तमांशेन विस्तताः ॥ 

लोकपालानुवर्णन नवमो तुहिन।[तु होन प्रभा। इति। 

सिदान्तशेखरेपि- पताकाध्वजसं युक्तम् । इति । 

सोमशब्धुरपि- सस्ता; पताकाः स्युविंशत्यङ्गुलविस्तुताः | 
दश्दस्ताः पताकानां दण्डाः पञ्चां वेष्टिताः | 

पताका आयुधाङ्गाश्च पुष्यगन्धसमन्विताः। इति । 

मरडपालद्भारमाह वितानेति। वितानख्॒रातपः । दर्भमाला रल्नुग्रथिता दभाः । 
आदिशब्देन दुकूलेन स्तम्भवेष्टनं चतपज्ञवमालाबन्धनमित्यादि ज्ञातव्यम् । Aga 

सिदान्तशेखरे- चुतपल्लवमालाव्य' वितानेरुपशोभितम् | 
विचित्रवस्रसंछ्छन्रं तुलास्तम्भविभरषितम् ॥ 

सफलः कदलोस्तम्मैः HIRATA: | 
फलर्नानाविपर्मौज्यैदपंरोामरेरपि ॥ 

भूषितं मण्डपं gale रलपुष्पसमुज्वलम् । इति । 

इयगोषेपच्चरातेऽपि- 
दर्परैशामरेषेण्टैः KAN वसैर्विभूषयेत् | 
कलरर्घटिकाभिञ साधारेः ककंरेस्तथा ॥ इति । 

मर्डपान्यथाभावै दोष उक्तः क्रियासारे- 

aqme: am यदि वा कुटिलाक्ततिः। 

मानाधिकोऽयवा न्यूनो मण्डपः HATTA: 

आख्यातसाधनेः कृषः शोभनः सममानकः । 

मनोन्नो मण्डपो योऽसौ aa: शभावद्; ॥ इति ॥ २६ ॥ 



तोयः पटलः | १६५ 

तत्विभागमिते केतेऽरतिमाचसमन्विताम् | 

चतुरखां ततो वैदो मण्डलाय प्रकल्पयेत् ॥ २७ 

वैदिनिमाणमाह afefa तस्य मण्डपमध्यसूत्रस्य afer: caine: 

तम्मिते केत । अनन्यथा केत्रफलस्य ठतोयांशग्रहणे यत्किचिदेव स्यात् | 
तदुक्तम्-ततो मण्डपस्चन्तु तरिगुणं परिकल्पयेत् | 

पून्वादिषु क्रमात् तस्य मध्यभागन वेदिका ॥ इति । 

फलतश्च नवमभागेन वैदिका भवति । तदुक्तं सिदान्तशेखरे- 

नवांशं मण्डपं क्त्वा AAR वेदिका मता । इति । 

अरन्रिमावसमुत्रतां दस्तमाव्रसमुत्रतां चतुरस्रां वेदिं मण्डपमध्ये मण्डलाय 

वच्माणसव्धैतोभद्रमण्डलाय कल्ययेत्। मण्डपकथने तदुक्तम्- 
चतुदारयुक्गं ततस्तस्य मध्ये बुधस्त्िभागैकभागन बेदौम् | 
अरलिप्रमाणोन्नतां दर्पणन्तर्निंभां मनोहारिणीं चापि कुयात् ॥ इति । 

बडुभिर््रन्यकारैररतनिशब्दो हस्तेऽपि प्रयुक्तः | यथा कादिमते अङ्गुललक्तणमुक्ता - 
तेखतुरभिरभवेन्ु्टि विंतस्तिस्तेस्िभिगरैः | 
अरन्निस्तद् दयेन स्यादइस्तः aceaa: fat इति । 

काल्यायनेनापि Ge बहुषु way अरन्निशब्दो इस्तं प्रयुक्तः | मन्तसुक्तावस्या- 

मपि agave दिहस्तङुण्डकथने “दश्णङ्गुलाधिकाऽरलिः” इत्युक्तम् । तत्रैव 
लक्षहोमे च चतुरस्तोक्तौ “चतुर्विं शत्यङ्गुलाधिकाऽरल्निः” इति । तेनावाऽप्यरल्नि- 
शब्दो हस्तमात्रं व्याख्यातः | age वशिष्ठसंहितायाम्- 

हस्तोब्रताञ् विस्तीर्णा चतुरस्तैः समन्ततः । इति । 
मन्तसुक्ञावस्थामपि - इष्टकामिमंदा वाऽपि वदो दपैणसन्निभा | 

राजहस्तोच्छया काया विदुषा सिदिमिच्छता ॥ इति । 
THEM मध्यमाङ््यन्तः। पञ्चरातेऽपि - 

वेदो मण्डपस्य विभागतः | चतुधी†शोच्छितिस्तस्याः। इति । 
क्रियासारेऽपि-विभागं मण्डपं कत्वा मध्यभागसतु वैदिका | 

इस्तमानं तदुत्सेधं चतुरस्र समं यथा ॥ 

पक्वाभिवौऽप्यपक्ताभिरिटकाभिदृढृं यथा | 
HUM वेदिका चेष्ठा तदभाव खदाऽपि वा ॥ 

अवक्रपाश्वा afer द्पणोदरसत्रिभा । इति । 



१६६ शारदातिलकम् | 

प्रागेव दौक्लादिवसात् सप्तभिरविंधिवदिनैः। 
सर्व्वमङ्गलसम्य्ये विदध्यादङ्ुरा्पणम् ॥ र८ 

उत्सेध saa | सिदान्तशेखरे तु विशेषः-- 

वेदी चतुर्विधा तच चतुरखा च पद्चिनो | 
Mae सव्यैतोभद्रा ears स्थापनादिषु ॥ 
AACA चतुष्कोणा वेदो सन्भफलप्रदा | 

तडागादिप्रतिष्टायां aft safe ॥ 
Tart स्यात् सव्ैतोभद्रा चतुभंद्राऽभिषेचने । 
विवाहे खोधरो वैदो विंशत्यखसमन्विता | 
दपणोदरसड्गशा निन्नोत्रतविवजिंता ॥ इति । 

वेदिकाया अन्यथाभावे दोष उक्तः क्रियासार- 

वक्रपार््वा faa परूषा दगशोभना | 

मानहोनाधिका या सा कर्तुः क्मविनाशिनो ॥ इति। 
वायवोयसंहितायां तु मण्डपादयुक्ता - 

wal yatfed स्वँ विना वा मण्डपादिकम् | 
मण्डलं पूववत् wal wfwag विशेषतः ॥ इति ॥ २७॥ 

अङ्कुरार्पणकाह प्रागिति । दौक्तादिवसात् प्राक् सप्नभि्दिंनैेतेन दोकच्तादिन- 
aed यथा भवति तथा कत्तव्यमिल्युक्तम् । विधिवदित्यनेन नवभिः पञ्चभिस्तिभिः 
सद्यो वेत्युक्तम् । Aga सिदान्तशेखरे-- 

प्रतिष्टायाच्च chara स्था[स्रा पने चोत्सवे तधा | 
सम््रोक्षणे च शान्त्यधं विवाह मौच्जिबन्धने ॥ 
सव्यैमद्गग्लकार््ेषु कारथेदङ्रापेणम् | 
प्रतिष्ठादिवसाद् yor नवमे समे दिने | 
पश्चमे वा SAI वा सद्यो वा aT ॥ इति । 

महाकपिलपञ्चरावेऽपि-पुण्याहघोषणं करत्वा ब्राह्मे: ae देशिकः । 

मद्गनलाषुरयन्नञच कुव्धात्ततेव चाहनि ॥ 
सप्मान्रवमादाऽपि प्रागेव यन्नक्णः ॥ इति । 

्रन्यवापि-उन्सवेषु विविभैष्वपि दोक्तास्थापनादिषु पवितविधौ च । 

मङ्गलाद्धुरविरोपणपूव्वै मङ्गलं भवति कश्ललतस्ततः ॥ 



ढतीयः Wea: | १६७ 

मर्डपस्योत्तरे भागे शालां पूर्व्वापरायताम् | 
Tet FAN ततस्तस्यां मण्डलं रचयेत् सुधीः ॥ र< 

परञ्चहस्तप्रमाणानि परञ्च Gata पातयेत् | 

ू्व्वापरायतान्येषामन्तरं दादशाङ्गलम् ॥ ३० 
दक्िणोत्तरसूताणि तददेकाद शाऽपयेत् | 
पदानि तव जायन्ते चत्वारिं शत् प्रमाजयेत् ॥ ३१ 

शस्तयोगदिवसात्तु पुरस्तात् सप्तमेऽहनि शभे नवमे वा । 
पञ्चमेऽथ सुदिने सुसुदवत्ते मङ्गलाद्ुःरविधिं विदधत ॥ इति । 

wa पूरवदयुरुपवासं कत्वा खण्णदयोक्षविधिना area कत्वा अह्कुरापंण- 
मारभेत्। तदुक्तम् - गुरुर्वि्दः प्रागेव शबाहात् सप्तमेऽहनि । 

सङ्गलप्योपोष्य कत्व्यमह्ुरारोपणं एभम् ॥ 
कु््याब्रान्दोमुखयाच gag: सखस्तिवाचनम् | 
स््योक्तप्रकारेण तदेतदिदधोत वै ॥ इति। 

संहितायामपि- सव्यैवराभ्युदयखादमद्करोत्मादनं तधा | 
आदावेव प्रकुर्वीत HATTA: ॥ इति ॥ २८ ॥ 

शलामिति। तत- 

विंशत्या तु करैरमानं दशायाभेन विस्तृतिः । शालाया उत्तमं मानम् । 

श्रतेतावत्याः प्रयोजनाभावादेतदद्न मध्यममानेन शाला कार्या । तेन दश- 
हस्तदोर्घा पच्चहस्तायामा अत्र कर्तव्या । तामेवाह पूव्थीपरायतामिति। ste 
Mea गूढं परितः कटादिपरिठतां दक्तिणैक्ारवतीं निवाता कुयात् | 

तदुक्त प्रयोगसारे--अवागुदक्खितां कत्वा निवातां तां कुटीं दृढाम् । इति। 

तस्यां TATA मण्डलं रचयेत् ॥ २८ ॥ 

मर्डलभेवाह पञ्चहस्तेति। शलाविस्तारमष्यभागे प्रागपरायतभेकं ad 

पञ्हस्तप्रमाणं TH ATA SATAN: दादश दादश्णङ्कलान्तरे दे चे 
aa दद्यात्। ततस्तत्पच्चसूत्रव्यतिभेदोनि एकादशस्त्राणि अर्पयेत् । तदिति 
दादशाष्लान्तराणोत्यथ; । एवं पञ्चापि हस्ताः संग्टोताः । 
aga प्रयोगसारे-प्रसाय स्फोटथेत् सूत्रं यथा याम्योत्तरायतम् | 

पञ्चहस्तप्रमाणिन दे दे पाश्वं च पातायेत् ॥ 



१९८ शारदातिलकम् | 

पड्त्यां वीधौश्चतसोऽन्तश्चतुष्कोभयपावयोः | 
fet दे च चतुष्कोटवयमवाऽवशिष्यते ॥ ३२ 
पदानि रञ्चयेत्तानि भ्वेतपीतारुणासितेः | 
रजोभिः श्धामलेनाऽथ वीधोरापूरयेत् सुधीः ॥ 22 
पावाणि विविधान्याद्रङ्खराप॑णकर््सु। 
पालिकाः पञ्चसुख्यश्च शरावाश्च चतुःक्रमात् ॥ ३४ 

प्रोक्ताः स्थुः सव्व॑तन्चज्ने ₹रित्रह्मशिवात्मकाः | 
एषासुच्छाय उन्नेयः षोडशदादणाष्टभिः ॥ ३५ 

तदत् FRAT दादण्दादशाङ्कले । 
प्राक् प्रत्यक् च समं पञ्चात् सूत्राण्येकादश क्रमात् | 
Ulead तासु रेखासु पूव्वैसूत्रान्तरान्तरम् ॥ इति । 

प्रमाजंयेदिव्यत्तरचरान्वेति। TERT चतस्रो वो माजंयेत्। बाह्य इत्यर्थः । 
अन्तरिति वच्यमाणत्वात् । पू्यैतश्चतुष्कष्ठामेकां वोधोम् अर्टकोष्ठां दच्िणवो्ीं 
प॒नतुष्कोष्ठां पधिमवीधोम् अरटकोष्ठासुत्तरवीथीं मा्जयेत्। ततोऽन्तशचतुष्कस्य 
मध्यचतुष्कस्य उभयोः AT: पाश्वंहये इ abet दिदिकोष्टरूपे चातर aie 
दित्यस्यानुषङ्गः । ततः फलितमा्ावेति। awa मण्डले चतुष्कोष्ठत्रयमव शिष्यते 

इति । तानि शिष्टानि चतुष्कोत्रयसानि पदानि दादश । प्रत्येकचतुष्कोषठे 

श्वेतादिभो रजोभो THAq! तत्र श्वेतं वायुपदे। पोतमाग्नेये। अरणं 

रक्तःपदे। असितमोशपदे इति सुधोरित्यनेनोक्तम्। तदुक्तमाचार्येः- 
पोतारक्तसितासितं प्रतिपदं aenfe शव्यैन्तकम् । इति । 

अथ अनन्तरं AAA हरितेन वोधोरापूरथेत् ॥ २०-२२ ॥ 
शरह्रापेणपात्राण्ाद पात्राणोति । स्थूलानि उच्चानि शरावाणछेव पालिका- 

शब्देनोच्यन्ते | पालिका एव किञ्चिन्रोचाः पञ्चसुखयुक्ताः wager उच्यन्ते । 
शरावाः प्रसिद्धाः। सव्ैतन्वन्नेरित्यनेन पञ्चदेवतादोक्तादिकब्धसु orate 

नास्तीलयुक्म् । प्रथमा हरिरूपाः। दितोया ब्रह्मरूपाः। तोयाः शिवरूपाः | 
एतेन हरित्रह्मेणा एषु पातेषु पूज्या इत्युक्तं भवति । तदुक्तं सारखतमते- 

way तेषु पातेषु ब्रद्मविष्णुशिवान् यजेत्। इति । 
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TEA: क्रमशस्तानि शुभान्याषै्टय तन्तुना | 
water देशिकस्तेषु पदेष्वाहितशालिषु ॥ २६ 
सगन्धदर्भकृर्व॑षु पञ्चिमादि निवेशयेत् | 
करौषवालुकाखद्धिस्तानि पावाणि पूरयेत् ॥ ३७ 

सि्ान्तशेखरेऽपि - सम्पूजयेच्छराषु रुद्रं चन्दनपुष्यकः । 
पालिकासु तथा विष्णं ब्रह्माणं घटिकासु च ॥ इति ॥२४।२५॥ 

अङ्गुलैः क्रमशः इति पूर्व्वेण wares | महाकपिलपच्चराते तु विशेषः- 
पालिकावक्तविस्तारः षोडशाङ्गुल उच्यते | 

भवेत् कर्ठविलं वा स्यात् तदष्टाङ्गुलविस्तुतम् ॥ 

पादपोटस्य विस्तारं षड्ङ्गुलसुदाहतम् | 

चतुरङ्गुल उत्सेधस्तत्सन्धिशवाऽङःगुलं भवेत् ॥ 

तस्सन्धेश्च भवैत्राहं पादपोटाचैभेव च । 
भवेत् पञ्चमुखी चैवं घटिका सब्धैकामदा ॥ 
चतुरङ्गुलविस्ताराण्याइवक्ताणि पञ्च वै । 
चत्वारि च aqfeg ऊद्ंभेकं यथाविधि ॥ 
घटिकायामविस्तारो हादशङःगुल उच्यते | 

आचायाः HIPAA षोड्णङ्गुलभेव वा ॥ 

दादशणङ्गुलविस्तारं णरावस्य सुखं स्मृतम् | 

चतुरङ्गुलविस्तारमधस्तान्मृलमुच्यते ॥ इति । 

अन्यतापि-तालमात्रमिह पञ्चमुखो स्याद् व्यासतोच्छयमिता घटिका स्यात् | 

feg तन्मुखचतुष्टयमेकं मध्यतसु समवत्तितभागम् ॥ 

तालविस्तुतसुखन्तु शरावं व्यासतोच्छयगता्बमिताङ्घि । 

दण्डमस्य चतुरङ्गुलनाहं कण्ठमस्य विलवजंसुद ग्रम् ॥ 

सम्भ्रमे कनकारूप्यतास््तो मात्तिंकान्यमिनवान्यथवा स्युः । इति । 

सिदान्तशेखरे तु-यथधासम्भवमानं वा पालिकादि समाचरेत् । इति । 

तानीति पात्राणि । शभानोति कष्णवणंत्रणादिरददितानि | तन्तुनेति तिगुणेन | 
ततर पूवव wate पशात्तन्तुवेटनभिति ज्ञेयम् । दभेकू्चम् अग्रे वच्छमाणम् । 

पथिमादोति । पञ्चिमचतुष्के पालिकाचतुष्टयं मध्यमचतुष्के पञ्चमुखोचतुषटयं पूव्वै- 

चतुष्के शरावचतुष्टयं faanaq । aaa आग्नेयादि सखापनमिति ज्ञेयम् । तदुक्तं 
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सुधाबीजेन बीजानि दुग्धैः mater तन्तवित् । 
मूलमन्वाभिजप्तानि पञ्चघोषपुरःसरम् ॥ ३८ 

आशीर्वाग्भिर्दिजातीनां मङ्गलाचारपुव्व॑कम् | 
faatay पातेषु देशिको यतमानसः ॥ ३< 

प्रयोगसारे- तेषु पात्राणि विन्यसेत् | 

वह्भयादोशणनपयन्तं चतुष्केषु VAR VaR इति । 
meee | करोषं शष्कगोमयचूर्णम् | एतैरुत्तरोत्तर wea पात्राणि पूरयेत् । 

BAY हयशोषेपञ्चराते- पूरयेदुत्तरोत्तरम् । इति । 
प्रयोगसारेऽपि-खदालुकाकशेषैोद्॑तः पात्राणि पूरयेत् । इति । 

aa विशेषः सिदान्तशेखरे-- 

गन्धादिभिञ्च कुदालं पूजयित्वा दिनान्तरे | 

गोतन्रत्यसमायुक्तं गजवाजिसमन्वितम् ॥ 
गुर्वादयो TVS गजारूढ़ास्तथा परे । 

गत्वा At तडागस्य AIT; पुष्यवनस्य वा ॥ 

तच शबं भुवो भागं दर्भैः संरुज्य चास्तरतः | 
अभ्युच्य MANIA तत्तन्मन्तमनुस्मरन् ॥ 
हृदा भूमिं समावाह्य गन्धपुष्पैः समर्चयेत् | 
कुदालोमस्रमन्तेणए खात्वा भूमिमथो खदम् ॥ 

Weal वामदेषैन पूरयेत् कांस्यपात्रकै | 
दा खदच्च संखज्य वस्त्रेणाच्छाद्य धारयत् ॥ 

पुरं वा निलय॑ वापि सव्यैमद्गलनिःखनैः | 

गुरुः प्रदत्तिणं क्रत्वा Awd त्वानयेत्ततः ॥ 

एतत्कश्न दिवाकाले Fate रात्रौ न बुदिमान् । इति ॥२६॥२७॥ 

तेषु वीजावापमाह aif: सुधाबोजेन वमित्यनेन । ea: गोदुग्धे; 
प्र्ाल्येति। महाकपिलपच्चरातरे तु विशेषः- 

दादशाक्तरमन्तेण क्षालयित्वा तु वारिण । इति। 

सारस्तमतेऽपि- बोजानि तानि प्रक्षाल्य जलन्नोरेण च क्रमात् । इति । 
एतत् तन्तवित् इत्यनेन सखचितम्। मूलेति सूलमन्ेण दातव्यमन्त्रेण अभि- 

जप्तानि अ्र्टोत्तरतमिति। तदुक्तं महाकपिलपञ्चरावे-- 
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शालिश्यामाट्कौमुद्भतिलनिष्पावसषपाः | 
कुलल्यकङ्माषाश्च बौजान्यङ्करकम्धणि ॥ ४० 
हरिद्राद्धिः समभ्युच्य वस्वेराच्छादा देशिकः | 
बलिविविधपावाणां fea पृष्वीदितो हरेत् ॥ ४१ 

संख्यानुक्ती शतं साष्टं ava’ वा जपादिषु । इति । 

VIMY पटदक्कषाखदङ्गमुखवाद्यश्ड्ाः। मङन्लाचारेति तत्तदेशप्रसिद्धया 

उलुलुध्वन्यादिपूल्यैकम् | देशिको यतमानस इत्यनेन तानि बोजानि cata 
Tal मूलमन्त्रेण wee sera वा पालिकादिषु निर्वपेदिलयक्तम् । aga 
सिद्ान्तशेखरे-बोजमुख्येन मूलेन maa वाप्यु दश्ुखः | 

वापयेत् सव्धैबोजानि पालिकादिष्वनुक्रमात् | 
बोजानामधिपः सोमस्तस्मराद्राच्रौ तु निर्वपेत् ॥ इति । 

सारस्तमतेऽपि- बोजेभ्यो दैवतेभ्यञ्च स रात्रौ कान्तिमान् यतः | 

तस्माद् गुरुस्तु बोजानि निशायामेव वापयेत् ॥ इति ॥ २८।२८ ॥ 

बोजान्याह शलोति। शालयो हेमन्तिकाः। श्यामः श्यामाकः कान्यकुल- 

भाषायां सावा इति प्रसिद्धः । reat तूवरो । निष्यावा राजमाषाः | विष्णुपुराण 
टोकायां atest तथा व्याख्यातत्वात् । “निष्मावान् राजमाषांखच सुपे देवै 
विवजथेत्” इति sagas तत्र वाधा । सारखखतमते प्रत्येकं stg देवतापूजोक्ता | 

स्कन्दं fragt निष्पाव वायुमग्निं कुलल्यके | 
aga fafa सोमं ar वैवसखतं faa ॥ 
प्रजापतिं शलिबोजे[घान्ये] त्वनन्तं सर्पपेऽ्चयेत् । 
इन्द्र" श्यामे च माषे तु वरुणन्तु नगात्मजे ॥ इति । 

सिदान्तशेखरे तु प्रत्यहं सोमपूजाप्युक्ता | 
सोमं सम्पूजयेत्नित्यमधिवासदिनावधि | 

अधिवासदिने प्रापे सोमसुहासयेद् गुरः ॥ इति ॥ ४० ॥ 

हरिद्रेति। तच मन्त उक्तः प्रयोगसारे- 

तियस्बकाय शर्वाय wea शिवाय च | 

सव्यैलोकप्रधानाय शाश्वताय नमो नमः ॥ 

विकोयाऽनेन मन्ते हरिद्राचूणेमियितम् | 
तोयं प्रव्षये्तेषु सिद्चेन्तोयैदिनं प्रति ॥ इति। 
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प्रणवादैर्नमोऽन्तैश्च राची राचौशनामभिः । 

भूतानि पितरो यक्ता नागा ब्रह्मा शिवो sft: ॥ ४२ 

सप्तानामपि रातीणां देवताः समुदौरिताः | 

भूतेभ्यः स्युलाजतिलहरि द्रादधिसक्कवः ॥ ४३ 

wat: पिभ्यः सतिलासश्डलाः परिकीत्तिंताः | 
करम्भलाजा TAA नारिकैलोदकान्विताः ॥ ४४ 

सक्तुपिष्टञ्च नागेभ्यो ब्रह्मणे पद्जाक्षतम् | 
agua शर्व्वाय fama तु गुड़ीदनम् ॥ ४५ 
ततो लोकषश्वरेभ्योऽपि वितरेदिधिवद्लिम् | 

दौक्ञायामभिषिकषेषु नववैभ्मप्रवेशने | 
उत्सवेषु च सम्पत्तौ विदध्यादङ्ुरापणम् ॥ ४६ 

इदं देशिक इत्यनेन सूचितम् | वस्तनूतनवचैः बहवचनं कपिच््ञलाधिकरणन्धायेन 

faa पर्यवस्यति । आच्छादयेति पाचरचतुष्टयमेक केन । रात्रौ बलिं छतिपेदित्यन्वयः। 

प्रातः पनः खलमाजेनादिकं Heat दितीयराल्यादौ बलिदानम् ॥ ४१ ॥ 
प्रणवादयैरिति। तच मन्तः ॐ भूतेभ्यो नमः [गन्धपुष्पधूपदोपनेवैद्यताम्बूल- 

सहितं बलिं weg खदा] इति । एवमन्यत्रापि मन्तः । महाकपिलपञ्चरातरे तु 

विशेषः- ततो गन्धविमिग्रेण सिच्चेदै शड वारिणा | 

विराव्न्तु यधान्याय॑ पञ्चरात्रमथापि arn इति, 

सारखरमते तु - प्ररुढ़न्यङ्करा्यन्यो न alsa कदाचन | 

आचाय एव प्रविशेत्तच्छ्ष्यो वा तदाज्ञया ॥ इति । 

सिचान्तशेखरेऽपि- व तैराच्छादय यत्रेन सुगुप्तानि च कारयेत् । इति ॥ ४२॥ 

सप्तसु रातिषु saa waa बलिद्रव्याण्याह aa इति । ara इत्यन्तं 

षट् प्रथमरात्री । अस्यैव श्वूतक्रुरेति नाम । तदुक्घम् - “लाजतिलरक्तरजोदधि- 

सक्घन्रानि भ्रूतक्रूराख्यम्” इति । करम्भा दधिसक्तवः । श्रक्ता च्रखण्ड तरलाः | 

यदा नवसु ufay बलिदानं तदा रातविदये बलिद्रव्यं देवता dasa: “वेष्णवच्च 

Shard क्षश्च awa यदि नवरात्रं करमेण बलिरुक्तः” इति ॥ ४२-४५ ॥ 

तत इति। तत्तदिशि पायसादिना afafaaa: | aa नेकऋत्यप्रतीष्ययोमध्ये 
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rata मण्डपे विद्वान् वैदिकाया बहिस्विधा ॥ ४७ 
ad विभज्य मध्यांशे पूर्वादि परिकल्पयेत् । 
अष्टाखाशासु कुण्डानि रम्याकाराण्यनुक्रमात् ॥ ४८ 

अनन्तस्य sys ब्रह्मणः इति । विधिवदित्यनेन gate दिशां 
बलिरत्रापि कर्त्तव्य इति सूचितम् । एषां पात्राणां विनियोगमग्रे वच्छति । 
aE सिदान्तशेखरे- 

यजमानाभिददथं अद्ुराणि परोत्तयेत् | 
सम्यगृ प्ररुढानि कोमलानि सितानि च ॥ 
धृस््रवर्णान्यपूर्णनि तथा तियग्गतानि च । 
भ्यामलानि च कुलानि वजंथेदशभानि तु ॥ 
mate कुरुते aU BATH कलहन्तथा | 

TT जननाशच् Slits TAME ॥ 
तिययग्गते भवेद् व्याधिः कुले शत्रुभयं तथा । 

अशमे MARC जाते शन्तिषोमं समा चरेत् ॥ 
मूलमन्वेए लुडयाद् THA: सह । 
अघोरास्तेण वास्वेण शतं वाऽथ सहखकम् ॥ इति। 

सारसतमतेऽपि- प्ररूढेरङ्रेः कत्तं निंदिशे एमाश्ठभम् | 
श्यामः क ्णेरङुरेरथहानिस्तिथगरुदेव्याधिरान्दोलितेसतैः | 
कुनैदुःखं दुष्यरुढ़मतिञ्च रोगा सुम्नैः स्थानदेशेटहानिः ॥ इति ॥ ४६ ॥ 

कुण्डस्थानमाह प्रागिति। बैदिकाया बहिः सव्यतः at क्तेतरमध्यसूलरं 
fan विभज्य तत्तन्मध्यभाग प्रादक्िण्येन garfe अष्टास्वाशासु रम्याकाराणि 

कुण्डानि अनुक्रमात् परिकल्पयेदिति सम्बन्धः । विदान् पञ्चभेखलादिकमपि 

जानत्नित्य्थैः। samme feg शैशानान्ताखित्यथेः। “पू्ीयुक्ञावधिच्छेदात् 
क्रम एव विवत्तितः” इति परिभाषणात्। तेन वैद्याः पादमा त्यक्ता वच्छमाण- 

मेखलायोग्यञ्च तत्र॒ स्थानं त्यक्ता कुण्डानि atte: सम्पन्नो भवति । 

aga सोमशम्भुना-वैदोपादान्तरं cat इति । 
सिदवान्तशेखरेऽपि- त्यक्ता वैदिचतुर्भागम् । इति । 

नारदौयेऽपि - कुण्डवे यन्तरद्चैव सपादकरसग्ितम् । इति । 

wa पादशब्दः किञ्विदधिकोपलच्कः। तेन मध्यमोत्तममण्डपविषयत्वमस्य | 



१७४ शारदातिलकम् | 

चतुरखं tases ad सुवर्त॑लम् | 
षड़खं पङ्जाकारमष्टाख तानि नामतः ॥ ve 

आचार्य्यकुण्डं मध्ये स्याद् गीरौपतिमहन्द्रयोः | 
हस्तमानमितां भूमिं gaa परिकल्पयेत् ॥ ५० 
समन्तात् कुण्डमेतत् MAG शुभावहम् | 

चतुविंशत्यज्गलाव्ध' इस्तं तन्तविदो विदुः ॥ ५१ 
MUS AMET मध्यमाङ्लिपव्व॑णः | 
मध्यस्य दौर्घमानेन मानाङ्कलमुदौरितम् ॥ ५२ 

क्रियासारेऽपि-वैदिकाकुण्डयोर्मपय हस्तदितयमन्तरम् । इति । 

इदं चतुर्विंशति हस्तमरण्डपविषयम्। वशिष्ठसंहितायान्तु-- 

तयोद्णङ गुलं wat वेदिकायाञ्चतुदिंणम् | 
कुण्डानि खागमोक्तानि विदध्यादिधिवदुधः ॥ इति । 

अत्र कुर्डानोति सभेखलानि ॥ ४७॥४८ ॥ 

तमेव क्रममाह चतुरखमिति ¦! तदुक्तमामरायरदस्ये- 
नवकुण्डविधाने तु feg ण्डाष्टकख्िते। इति sen 

आचायकुण्डमिति। गौरोपतिमहन्द्रयो मध्ये जशपूव्यैदिङ्मध्ये आचाथकुण्डं 

स्यात्। aga ततेव- 
नवमं कारयत् कुण्डं पूवव णानदिगन्तरे । aad चतुरख' वा स्यात् । इति । 

तदुक्तं सिद्ान्तथेखरे- युरन्दरेणयो म्ये वत्तं वा चतुरस्रकम् | 
तदाचाथस्य निर्दिष्टम् । इति । 

अन्यत्रापि - मध्ये aay गौरोपतिसुरपदिशोः पण्डिताः केचिटाइः। इति । 

क्रियासारेऽपि- ठत्तं वा चतुरख' स्यान्मध्यस्थानं षे शयोः । इति । 

ततर सन्वैकुण्डप्रकतिभ्रूतत्वादादितश्वतुरसखकुण्डलक्षणमाह हस्तेति। पूव्यैव- 

दिति वासतुमण्डलचतुरखकरणरोत्या | समन्ता्तुटिं्तु परिकल्ययेदिति सम्बन्धः | 
चतुरखरङ्ण्डलच्णे स्त va: तल्ञच्तणनिव्धाहाथेम् अङ्गललक्तणमप्याह चतुरिति। 

कर्तः dearer शिष्यस्य नत्वाचायस्य । प्रयोजककर्ततवेन शिष्येपि कर्तशब्द- 
प्रयोगात् । ननु सुख्यकन्तेपदवाच्य आचाय एवात्र किमिति awed इति 

चेदुष्यते। “दानवाचनान्वारन्भणवरवरणव्रत प्रमाणेषु यजमानं प्रतोयात्” इति 



तोयः पटलः । १७५ 

यवानामष्टमिः क्तं मानाङ्गलमुदौरितम् | 
चतुरसी्ातं aa पञ्चधा विभजेत् सुधीः ॥ ५२ 

कात्यायनवचनात् । नन्विदं ad प्रकतं तान्विकं तत् कथभेकवाक्यत्वमिति चैत् | 

तत्र । “परोक्तमविरोधि a” इत्युक्तेः । यथा ae सोमयागादौ- 
TATA काय्यं सदा बदशिखेन च । 
चिना कश्च कर्तव्यम् 

इत्यायविरूडं arate र्यते । तदिहापि । भ्रतएवोक्तम् “सव्यैशाखाप्रत्यय- 

मेकं कर्मा" इति । तन्तविद इत्यनेन तत्तत्तन्तोक्तनानाविधाङूगुललक्तणाभिन्ना 

इत्यक्तम् । मध्यमाङ्गुलिपन्यैण इति । ware मध्यमपर्ववो यते । तन्मध्यस्य 
देष्यंमानं यत्तदङ्गुलं । अथवा मध्यस्य मध्यमाङ्गुलिपव्यैणः sea 
यत्तदङ्गुलमिति सम्बन्धः ॥ ५०-५२ ॥ 

अय ग्रन्यकलद् यवदयक्रमेरैव इत्यादि यवव्यवहारं करिष्यति तत्सिद्धाथंमङ्गुल- 

weet भागो यव इत्याह यवानामिति। मानाङ्गुलमिति तस्यैव संज्ञान्तरम् 
नत्ङ्गुलस्येदं एथग्लक्तणम्। वा शब्दादिप्रयोगाभावात्। ग्रन्यान्तरे च- 

जालान्तरगते भानौ यत् ख्यं श्यते रजः | 
प्रथमं तत् प्रमाणानां तरसरेणं प्रचक्षते ॥ 
तसरेणशसतु विन्नेयो wel ते परमाणवः | 

वसरेणव एते स्युरष्टरेएसतु संस्मृतः ॥ 

ते रेणवस्तधा AE बालाग्र' तत् स्मृतं बुधैः | 
बालाग्राखष्ट लिख्या तु यूका लिख्या्टकं स्मृतम् ॥ 

अष्टौ युका यवं प्राहुरङ्गुलन्तु यवाष्टकम् | 
रलिषूवङ्गुलपव्धाणि विन्नेयस्त्वेकविंशतिः ॥ 

चत्वारि विंशतिश्चैव हस्तः स्यादङ्गुलानि तु ॥ इति । 
अङ्गुलदयभेकतयेवोक्तम्। तैलोक्यसारेऽपि- 

कतत म्॑या्गुलेमध्यपव्यैणोरङ्गुलप्रमा | 
तिथग्यवोदरार्यष्टावूचाग्रा ब्रोहयस््रयः ॥ इति । 

सिदान्तगेखरेऽपि मात्राङ्गलेनेव gw कर्तव्यमियुक्तम् । तद् यथा-- 
माच्राङ्गुलेन हस्तः स्यात् कुण्डमाने शिषेरितः | 

मध्यमाङ्गुलिमध्यखपन्धदे््यंण चोत्तमम् ॥ 



१७६ शरदातिलकम् | 

मात्राङ्गुलेन चानेन भमेखलाकर्नाभयः | 

RUM: कुण्डयोनिश्च । इति । 

मथेनापि- परमाणशुक्रमाद् se मानाङ्गुलमितोरितम् । इत्यादिना-- 
यवोऽष्टगुणितोऽङ्गुलम् | 

अङ्गुलन्तु भवेन्मतं वितस्िर्दादश्णङ्गुलः ॥ इत्यन्तेन । 

हयभीषपञ्चरातेऽपि- 
यवाष्टकैरङ्गुलं स्याचतुव्विंणाङ्गुलः करः | 

चतुर्विं णङ्गुलघ्रान्यः साङ्गेन तु सम्मितः ॥ इति । 
तव्राङ्गुष्रेखामध्यपन्यैणोरपि समतेव । ननु यद्यपि वाशब्दादिप्रयोगो नास्ति 

तथापि माताङ्गुलमानाङ्गुल शब्दाभ्यामेव विकल्यो भविश्यतोति चेत्। aa 

तथाग्रेऽपि भिन्रतया व्यवहाराभावात् | यवर तु पञ्चरात्रे पञ्चधाऽङ्गुललक्षणमुकतं 

तत्र तु तैषां MAMTA | अत्र तु व्यवसाया नोक्घत्वात् परथ्यायतेव | तत्त॒ यधा 
पञ्चरात्रे वातायनपथं प्राप्य ये यान्ति रविरष्मयः | 

तेषु aan विस्न्ते रेणवस्त्रसरेणवः ॥ 
परमाणवस्तेऽष्टौ स्युरेणवसु तदष्टभिः 
तेऽष्टौ बालाग्रकं तेऽष्टौ ferent यूका तदष्टकम् ॥ 

तदष्टकं यवास्तेऽष्टावङ्गुलं समुदाहृतम् | 

सा तृत्तमाङ्गुलिः aa यवाः सैव तु मध्यमा ॥ 

षड्यवाः साधमा प्रोक्ता मानाङ्गुलमितोरितम् | 

विन्यस्तैस्तिथगष्टाभि्वैमानान्त राङ्गुलम् ॥ 
शिष्यदच्तिण्डस्तस्य मध्यमाङ््गुलिमध्यतः | 

पव्यैणोरन्तरा SY मात्राङ्गुलमुदाष्हतम् ॥ 
विनाऽङ्गुषठेन शेषाभिर्मुटि मङ्गुलिभिः छतम्। 
चतुर विभजेदेको भागो सुष्चङ्गुलिः स्मृता ॥ 
यं कञ्चित् पुरुषायामं विभज्य दशधा पुनः । 

एकं TANT भागं कत्वा तेष्वेकमङ््गुलम् ॥ 

देहलब्धाङ्गुलं नाम जानोयात् तस्य तत् पुनः | 

उच्छरायः प्रतिमायाः स्यान्महामानाङ्गुलाखयः ॥ 
महामानाङ्गुलं यत्तन्मातराङ्गुलमितोरितम् | 
मानान्तराङगुलेनैव प्रतिमाङ्गानि कल्पयेत् ॥ 



ढतोयः पटलः | १७७ 

प्रासादादींख तेनैव कुया्मानान्तरेण वा | 

वैदिकापोटशिविकारथादोनां विधिः पुनः ॥ 
मानान्तराङ्गुलेनेव भवेत्रान्येन कैनचित् । 
यागोपकरणान्यत्र कुयान्म्रानाङ्गुलेन वै ॥ 

होमाङ्गानि सुवादोनि कुण्डं मुध्यङ्गुलाखयम् | 
देहलब्धाङ्गुलेनापि कुण्डादोनि प्रकल्पयेत् ॥ इति । 

वषु पुस्तकेषु उभयव मानाङ्गुलमित्येव पाटः । एकच मानाङ्गुलशब्दः 
पारिभाषिकः अन्यतर मानेन प्रमाणेनाऽङ्गुलमिति यौगिको व्याख्येयः ॥ 

चतुरख्रकुण्डक्तेतफलं agai! तस्याङ्गुलामकलत्वात् तदज्ञाने 

वक्तुमशक्यत्वात् इत्यघुनोच्यते। तत्तु लोलावल्यां भासकराचाथः — 
GAGA तुल्यचतुर्भुजे च तधायते तद्ूुजकोटिघातः । इति । 

विशत्यां खधराचार्ययोऽपि- 

समलम्बकचतुरसखरे चयख्िक्तेते च जायते करणम् | 

भूवद नसमासादं मध्यमलम्बेन संगुणयेत् ॥ 

इत्यनेन प्रकारेण चतुविशतिघतुर्विंशत्या गुणिता पञ्चशतानि षटूसप्तत्यधिकानि 
अङ्गुलानि केवफलम् | एतदेव चेफलमष्टखपि कुण्डेषु Fay । रतः स्वेषामेव 

कुर्डानामिदभेव प्रक्षतिभरूतम्। तन्तान्तरेऽप्यस्यैव प्रक्षतितोक्ता चतुरखसुक्ता- 

तस्मिब्रन्यानि कुण्डानि वदामि तव नामतः। इति । 

अ्नन्यत्रापि-्ेत्रं स्याचचतुरखखमतर जनयेदन्यानि कुण्डान्यपि। इति । 

सिदान्तशेखरेऽपि- 

योन्यादिसन्भैकुण्डानि चतुरसखराइवन्ति हि । 

लक्षणं चतुरखस्य Ta तस्मान्मयोच्यते ॥ इत्यादिना 
चतुरखमिदं प्रोत्तं सव्धकुण्डेषु कारणम् ॥ इत्यन्तेन । 

क्रियासारेऽपि- 

चतुष्पदं चतुष्कोणभेतत् Aad भवेत् | 

चतुरखादिकुण्डानां wana सम्भवः ॥ इति । 
चतुरखप्रकतितया योनिङुण्डमाह चतुरखोक्ततमिति। चतुरखोक्ततं ad 

पञ्चधा विभजेत्। तत्र wae रेत्रफलस्य विभाग प्रयोजनाभावामध्यसूत्रस्यैव 

विभागः काय इति सुधोरित्यनेनोकषम् | तत्रायं पञ्चमः अंशः चतुरङ्गुलानि 
सादैषड्यवाः किचचिदूनाः ॥ ५२ ॥ 



१७८ शारदातिलकम् | 

न्यसेत् पुरस्तादेकां AMUTSTSAATTA: | 
भ्रमयेत् कोगमानेन तथाऽन्यदपि मन्तवित् | 

Gaga ततो दद्यात् कुण्डं योनिनिभं भवेत् ॥ ५४ 

एवन्भूतमंशं पुरस्तादस्िणोदमगतस् तस्योत्तरभागे we वधैयेत् इति 

मन्तविदित्यनेनोक्तम् | ततः कोणादा्िप्रमाणतः कोणमानेन WAI! अतर 

कोणश्ब्देन कोणसूत्रं Wat! तस्या कणं सूतरहयमष्यसम्पातस्थानम् तद्चम् | 
अपरकोष्ठयुगले दितोयकणंसूवरयोगस्थानम् । तग्रमाणतः THAT कोणमानेन 

कोणसंलग्नतया AAI | प्रकारसु अपरेककोष्ठकणंस्त्रदयसम्प्ातस्थाने ware 
संस्थाप्य मध्यतिकसूत्राग्रात् तत्कोणसंलग्नं दक्िणोदग्गतसच्रस्य दच्िणा- 

ग्रावधि warm’ waiq मन्रविदन्यदपि तथा श्चमथेदित्यर्थः। तत्रापि 

प्रकारः | ददितीयापरकोष्ठकर्णस् व्रहयसम्मातखाने gate संस्थाप्य मध्यम- 

तिथग्गतस्तस्य दितोयाग्रात् तत्कोणस॑लग्नं दक्तिणोदम्गतसूत्रस्य दक्तिणाग्रावधि 

Waa’ Waa | ततः MAYA दद्यात् । पाशवंदयस्यतत्ताग्राभ्यां पुरोवर्चिंत- 

सूत्राग्रावधि सत्रहयं॑ पातयेत् । एवं योनिनिभसुत्तराभिमुखं कुण्डं भवेत् । 

तदुक्तं कादिमते- 

तन्बध्यपञ्चमांशेन विकाश्य aman | 

yaad: पश्चिमदन्दकोष्ठयो म॑ध्यदेशतः ॥ 
तत्कोणमानेन तथा श्ामयेत् पञ्चिमाग्रकान् | 

उत्तराग्रावधि तथा दकिणग्रावभि प्रिये ॥ 

तन्मध्यतिक् सूचाग्र[तरंण]दयावष्टग्भतस्तथा | 

विकाणितब्रह्मसत्रावधि सूव्रहयं चिपेत् ॥ 

योनिकुण्डमिदं भद्र भद्रम्] । इति । 

कामिकेऽपि-पच्चमांशं पुरो न्यस्य मध्ये वेदांशमानतः | 

भ्रमादश्वलयपतराभं कुण्डमाग्नेयमोरितम् ॥ इति । 

क्रियासारेऽपि- तेतं पच्चांशकं कत्वा पूव्यैस्याभेकमं शकम् | 
न्यस्य तस्माद्येत् सूते पांयोमंध्यमावधि ॥ 
ततः प्रल्यक्पद इन्दं THA तत्तदचैतः | 

Waa WAH यथा सम्यक. तथा कोणत्रयावधि ॥ 

एवं ad स्थिरं कुण्डं भवेदश्वत्यपत्रवत् ॥ इति । 
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सिद्वान्तशैखरेऽपि- योन्याख्यमुच्यते कुण्डमागनेय्यासुत्तरासुखम् | 
प्रजाहबौ [त्तौ] प्र[च]तापै च शस्तं तत्रापि पूव्मैवत् ॥ 
चतुष्कोष्ठ[ णं] समं Fares केचस्य पञ्चमम् | 

सोमसूत्रस्य ITNT योजयेत् सौम्यभागकी ॥ 
श्रग्रयोगेभस्त्रस्य BAER च सूत्रकम् | 
सिद्धात्यनेन cara’ द्तकोष्ठदयस्य तु ॥ 

मध्यकोष्ठस्य चान्ते च भ्रामयेत्तद्श्रमाद्वेत् | 
Tage सुसंसिद्वं पत्रमश्वलयपतवत् ॥ 

sate योनिकुण्डं स्यात्। इति । 

wa केतोपपत्तिरुच्यते। aaa अद ठत्तम् । दितोयपा्ं षं वत्तम् । 
waa ठत्तकेलम् । दत्ताैदयमध्यस्यमधोसुखं तिकोणमेकम् । तदुपय्ेहं सुखं 
तिकोणभेकमिति atfe चेतराणि । तत्र त्रयाणामपि थक् pea फलमानो- 
येकोक्षतं योनिकुण्डक्ते्रफलं भवति | तत्र ठत्तक्े्रफलं तावदुच्यते | 

व्यासस्य at भनवाग्नि(२८२७)निन्ने Gat फलं पञ्चसहसखभकते | 

इति भास्कराचार््यौकतप्रकारेण दत्तकेतफलानयने ओोधराचारययोक्तिः “तिंशत्यां 

स्थला” wife ततेकाङ्गुलस्य चतुखिंश्ंशेनोनानि सपदशङ्गुलानि 

व्यासः। तदुपपत्तिरेवं “ततकतयोरयोगपदम्” इत्यनेन कणं प्रमाणएमानोय तद व्यासो 
भवति | इदच्चाग्रे दिहस्तकुण्डकरणोकधनप्रस्तावि स्पुटोकरिष्यते। aa व्यासस्य 

न्यासो यथा १६२१ सवर्णितः MS अस्य ययोक्लकरणेन std Fame २२६ एको 

Tama युकास्तिखो fren न्धासांश्सवणेनादिप्रकारसु ग्रन्यगौरव- 
भयान्नोक्तः। स तु पाटौगणिते लोलावल्यादौ द्रष्टव्यः | ततोऽधस्त्रयखस्य फलम् । 

“लम्बगुणं wae स्यष्टं॑विभुजे फलं भवति" इति भास्कराचार्यो मार्गेण । 
तत्र भूः २४ अङ्गुलानि लम्बः १२ अङ्गुलानि। ततो Were १२ लम्बः १२ गुणं 
१४४ | इदं मध्य्युखस्य फलम् | तत अइ तयखस्य फलम् तस्य भूः २४ अ्रङ्गुलानि 

गन्यक्लदुक्प्रकारेण लम्बः तत्र HAGATS १२ अङ्गुलानि। ततो व्षिंतपञ्चमोऽशः 

‰ उभयोः समच्छेटाधे न्यासः ८ ‰ समच्छेदौ & ‰ योगः ‰ । ततो योक्त 

करणेन जातं Bane २०१ किचचिन्रुमनपञ्चयवाधिकम् | तेन THATS सयवदय- 
चतुरडगुलानि न्युनानि भवन्ति। उदात कादिमतादिलक्षशेष्वपि इदमेव फलं 

श्यम् । aa कथित् कामिकवचनं ४६९ एतावत् फलमानोय दूषितवानिति 



८० शारदातिलकम् | 

महाश्चान्त एव । एवं स््वेषामेकवाक्यत्वे सत्यपि च “मानरौने दरिद्रता" 

इत्यादि श्युनाधिकप्रमाणं यद् यजमानविनाशकत्” इत्यादि दोषापत्तेरिति 

च्ेत्रफलसाम्यमत्रावश्यमपेच्तितम् | यतो भास्कराचाथगरो धराचारययप्रोक्ञगणित- 

मार्गेण केचरफलानयनहारेवावभ्यं कुण्डानि वक्तव्यानि । यत् क्रियासारे- 

MARS यत् प्रमाणं तदन्येषां केतमानकम्। इति । 

ग्रन्यक्लताऽपि तुस्यक्तेत्रफलानयनार्थमेव समचतुरसरस्य प्रकतिता निरूपिता । 

पच्चदश्णाखोपरि Rad प्रणोतवतो भगवतः काल्यायनस्यापि परिशिष्टे wa 

qe वक्लुमिच्छोः यओधराचाथभास्कराचायप्रोक्मार्भेण Fanaa 
परहत्तिदश्यते। अतोऽवश्य' Fane वक्तव्यम् । agrarian 
गणनायां शिष्यतुदिक्तेशो भविष्यतीत्युपेक्ितम्। साम्प्रदायिकास्तदधे यववय- 

प्रकतेपमाहः TASS मया त्ते्रफलसमता्ें सर्बालुगतप्रकारस्तुच्यते । 

चतुर्विंशतिधा मध्यसूत्रं भङ्क्ता पुरो Aq | 
पञ्चांशं ओक कस्य तोन् fining कोणपादतः ॥ 

दत्ता स्तो मध्यतिक्सूतरान्तञ्च ततोऽ्षयेत् | 
॒रोवर्दिंतसूत्रान्तं wa दे स्याद् भगाक्ञति ॥ 

अनेन प्रकारेण क्तेचरफलमव्यभिचारोति ज्ञेयम् । अत्र पञ्चाङ्गुलानि सयवानि 

युकासा्ैलिख्याचतुष्टयसदितानि मध्यसूत्रं azaq | तदा लम्बः १७ सवितः 

aa उक्क्रमेण जातं Hane २०५ षड्यवास्तिखो युकाः पञ्च लिख्याः | 

एवभेवोक्लतं सव्वं Bane ५७६ | एतत् सच्छमिति ज्ञेयम् । यत्त॒ 

कादिमते-चतुरखाभितो या तु त्यक्ता भ्रूः सान्य[ग्र]त; feat | 

लभ्यते सन्धैकुर्डेषु तेन Baha सव्यतः | 

तत्समान्येव जायन्ते षखवलत्युङ्गुलाकमना ॥ इति । 

सिदान्तशेखरेऽपि--कषेव्रस्य चतुरखस्य समं TA चतुर्गुणम् | 
योन्धादिसन्यैकुर्डानां पयन्तेषु नियोजयेत् ॥ 

चतुरस समं तचचेच्छभं योन्धादिकुण्डकम् ॥ इति । 

तदच्रास्म्दुक्लप्रकारेण संवदति | 

व्यासे भनन्दाग्नि २८२७ हते विभक्ते 

सखवाणसूर्येः १२५० परिधिः स wat | 
इति प्रकाराद् ठत्तपरिधिः Get: १६० । २०। BAG ५४ अङ्गलानि कर्णसूत- 
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चतुरखोक्लतं aa दशधा विभजेत् पुनः । 
एकमेवा त्यजेदंशमध BEA तन्तवित् ॥ ५५ 

इयं २१।२१ अ्रङ्गुलानि “ततक्घल्योर्यौ गपदम्” इत्यनेन प्रकारेण जातम् | मिलित्वा 
षखवत्यङ्गुलामता | परन्त्तिख्युलमानल्वाद् बहुषु wey व्यभिचरतोद- 

मिल्युपे क्षतम् । यतोऽ्ैचन्द्रं ९८ अ्रङ्गुलानि यवत्याधिकानि परिधिः । are 
do श्रङ्गुलानि २ यवाः २ युकाः। हत्ते ८५ अङ्गुलानि किचचिदधिकानि। 
wee रर अङ्गुलानि ४ यवाः ७ युकाः। अष्टारं ८७ अङ्गुलानि 8 यवाः | 
एवं कुत्रापि न भिलतोति यत्किञ्चिदेतत् 

कै्िच्छारदापद्यमिदमन्यथा व्याख्यातम् । पञ्चमांशेन wate वशयेत् | 

ततः कोण्योः प्रतीचोतिथकसूनोत्यन्रनेकैत्यवायव्ययोः went एकत्र 
कोणे पञ्चमांशस्याचचैम् अपरत्र कोणेऽपि पञ्चमांशस्यादं॑वश्चेत्। कोणमानेन 

वर्चिंतवायव्यकोणात् प्राचोसूतरप्िमाग्रावधि भ्रमयेत्। तदददिंतनैक्रत्यकोणात् 
प्राचोसूत्रपधिमाग्रावधि aad) व्िंताभ्यां वायव्यनेक्रैत्यकोणाभ्यां वर्दित- 

प्राचोसूत्राग्रावधि सूव्रहयथं दव्यादिति। तदसंप्रदायिकत्वात् एतदर्थप्रतिपादक- 

शब्दाभावात् लिखित-कादिमतादिविरोधात् खकपोलकल्ितम्। सच्छगणनायां 

क्ते्रफलस्याप्याधिक्याद् यत्किञ्चिदेतत् । यदतिगणितन्नाभिमानिनः अ्रगमन्नाभि- 

मानिन लक्षणम् | 

अष्टोनदिशतां शस् तरकचतुःकोणि पुरस्तादद- 

ल्ष्टविंशतमेधयत्वथ लवान् ओोण्योरिमानचैशः | 

श्रग्रात् aay तिकोणमिति तच्छरोण्योस्ततोऽदश्रमात् 

ame बहिरालिखेदिति भवेत् कुण्डोत्तमं योनिवत् ॥ इति । 

चतुरखयोणखोरपि पञ्चिमतिथक्सूत्रसुभयतः तानष्टतिंशदं णन् aes 

वश्चैयेत्। एकोनविंशति्दंक्िणतः एकोनविंशतिरुत्तरत इति यत् तत् खकपोल- 
कल्पितम् | क्रियासार-कादिमत-कामिक-सिदान्तशेखरादिविरोधात् | tanta 

च किञ्चिदधिवां aanafafa [चतुदंशङ्गुलानि qaritfa] ज्ञाला avfs: 
सम्तोष्टव्यम् | अत्र भ्वामयेरिति लेखकदोषवशात् अपपाठः | fara “faaisa:” 

इति इखलत्वात् भ्वमयेदिल्येव पाट; ॥ ५४ ॥ 

चतुरखप्रक्षतितया अरदचन्द्रकुण्डमाह चतुरखोक्षतमिति। केव्रशब्देन 

पूव्वैवन्मध्यसतरं zeae | तद् दश्धा farsi | तत एकं भागमध उत्तरतः एक- 



aR शारदातिलकम् | 

ज्यासूवं पातयेदग्रं तन्मानाद् भमयेत्ततः | 
अद्वचन्द्रनिभं que’ रमणोयमिदं भवेत् ॥ ५६ 

मूदतो दक्तिणतश्च त्यक्ता अग्र ्रग्रचिड्े उत्तरभागी ज्यास खेच्छाप्रमाणं पातयेत् 
इति त[म]न्तविदित्यनेन सूचितम् | ततस्तन्ब्रानाग्ष्ये व्यासमानाद् aa । तच 

प्रकारः | ज्यासूत्रमध्यसतरसत्रिपाते aa संस्थाप्य again यच्छिङकं क्तं ततो 

ज्यासूत्रान्तं Waa | तदर्षचन्द्रनिभं उत्तराभिमुखं कुण्डं भवेत् | 

तदुक्तं सिदान्तशेखरे-- अचन्दरमथोच्यते | 

याम्ये तन्मारणे शस्तमुत्तराभिसुखं सदा ॥ इति । 

अत्र के्ोपपत्तिः | तत उभयतो दशंशत्यागेन सव्यस्य पञ्चमांशत्यागो भवति । 

स च ४ अङ्गुलानि & यवाः 2 युकाः १ लिख्याः ४ बालाग्राणि € रेणवः 

र तस्व: १ परमाणुः । तदायं शिष्टो व्यासः १८ अङ्गुलानि १ यवः ४ युकाः & 

लिख्याः 2 बालाग्राणि १ रेणु; 8 तसरेणवः © परमाणवः । तेन पच्चमांणाधि- 

कौकोनविंशत्यङ्गुलायामः ret चेतरफलानयना्थं सवणिंतः 4 एतदुव्यासेन 

फलानयने यवार्बाधिकमङ्गुलत्रयमधिकं चेतरफलं भवति | तदाचाय्यंणोपैक्ठितम् 

अल्पत्वात् | केव्रफलाव्यभिचारो सव्मीनुगतप्रकारस्तुच्यते | 

चतुर्विंशतिधा भक्ते सूते व्यासोऽदैचन््रके । 
विंशं शत्रयभेकस्य भागा एकोनविंशतिः | 

एतन्म्रानाैभ्वभेण दलेन्दग्र गुणाङ्नात् ॥ 

तदायं व्यासः १८ अ्रङ्गुलानि १ यवः १ युका 8 लिख्याः ५ बालाग्राणि रे रेणवः १ 

AAT: ४ परमाणवः । तदा २ अ्रङ्गुले २ यवाः २ युकाः १ लिख्या ५ बाला- 

ग्राणिर रेणु ३ वसरेणवः २ परमाण इममंशमूषैतस्यजेत् । रएतादृशमेवांश- 

मधस्यजेत् | तत्र केत्फलानयनाय व्यासस्य न्यासः १८ । तेन एकोनविंशत्यङ्ग- 

लानि एकाडगुलस्य विंशतिधा भक्तस्य तयो भागाः सवणिंतो यथा <~ aa 

हत्तफलानयनाथमयं दिगुणोक्ततः । तत्र शेदस्यैवार्चीकरणेन उपरि ततो frat 

भवत्येव तेनायं 3 सममूणंहत्तव्यासः । ततो “व्यासस्य वर्गे भनवाग्नि” इत्यादिना 

आनतं Aang WATTS ११५२ एतदर्वीक्ततम् WaT Aare ५७६ TN’ 
नेयम् । अथवा दिहस्तकुण्डे wena feqdian ल्मूलमानेयम् । ततर 
एव व्यासः । स एवमग्रऽ्यह्यम् | यत् कस्यचिदतिगणितज्ञाभिमानिनो लक्षणम् । 
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agreed केतं चतुर्विंशतिधा भजेत्। 
एकोनविंश्या विंणदाद शांशब्यया लवैः ॥ 

mane विभजेत् त्तफलं प्रत्यग्धनुःखिति । 

तदवध्येधयेत् प्राच्यां fara ततो भवेत् ॥ 

कुण्डमदन्दुसदटशं सम्यग् दृष्टिमनोहरम् ॥ इति । 
wart सच्छगणनया अङ्गलतयन्युनम्। यतस्तेन -व्यासाधै्रय[वगं]व्गात् 

VTA दशगुणान्मूलम्” इति खोधराचार्ययोक्तेन प्रकारेण चेतरफलमानोतम् | तञ्च 

स्थूलम् । यतो गणितग्रन्थानामियं शेलो aq सच्ममपि फलानयनमुच्यते । तत्र 
भगवता MRT wea waa ane विशतोग्रन्ये स्थूला 

एव प्रकारा लिखिताः । भास्कराचार्येण तु लोलावलत्यां स्थूला एव सद्मा रपि 

प्रकारा उक्ताः। तां बहत्पाटोच्चावलोक्य मया aM फलमिदमानोतम् । तदेव 

सच्छमिति मन्यते चेत्तदा मूले अत्यन्तं फलाधिक्यं स्यात्। अन्यश्च अस्योत्तरा- 

भिमुखलत्वात् प्राच्यन्तात् सत्र॑वधैयेत्। प्रत्यगघनुःखितीत्यन्तभेवासङ्गतम् | 

era aa योनिलक्षणं वदव्राह स्म -- 

मघव-श्खि-क्तान्त-दिक्खकुण्डेष्वियमधिमेखलभेव मध्यभागी | 

यमदिशि शशिदि्युखा निवेश्य । इति । 
तेन खग्न्ये पूव्वापरविरोधोऽपि नोपलक्तित इति यत्किञ्चिदेतत्। यत्त॒ we 
कात्यायनवचनम्--“मर्डलं चतुरख' चिकीर्षन् विष्कम्भं परश्चदशभागान् 

छत्व दावुद्धरेच्छेषः करणो” इति । तदपि सम्भवाभिप्राय' नतु सम्बग्गणनाभि 
प्रायम् । एवमपि चेत् कस्यचिन्महापुरुषस्य मनसि सन्देह उत्पद्यते । तेन प्रत्यक्तं 

परोक्षा काया | धातुकाष्न्मय' वा एकषहस्तमितं समं चतुरख' पात्रं कारयित्वा 

तदुक्तमानेन मदुक्तमानेन च एकं हस्तमितं aa पातं कारयित्वा चतुरखपातं 

सम्यग् TANI तञ्जलेनैव ad पातं पूरयेत् । , यदेव ad पातं सम्यक् 
पू्॑ताभेति तदेव शमिति मन्तव्यम्। एतस्यैव यलक्षणान्तरम्-- 

चतुष्कोणच्तेते जिनलवकमध्यसख्ितगुशे 

विदहायाधः सादैदयसुपरि तावच्च मतिमान् | 

कलांेनांशस्योनितमुपरि तिथक् कुरु गुणं 

ware तन्मानादपि शशिदलं कुण्डमिति तु ॥ इति । 
wa एकोनविंशत्यङ्गुलानि सादेयवानि व्यासः; । ततर aera पञ्चाङ्गुलानि 

न्यूनानि । ततृक्षतस्थुलगणनाप्रकारेणापि aE a भवति । यत्त 
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चतु्खा भेदिते चेते न्यसेदुभयमपाश्व॑योः 
एकेकमेशं तन्मानादग्रतो लाञ्छयेत्ततः 

Baas ततः कुर्य्यात् ala कुण्डमुदादहतम् ॥ ५७ 

तेनोक्तं “मण्डलं चतुरस्रम्” इति कात्यायनवचनेन संवादमिति तद्प्यसिदं 

संवादाभावात्। सिदान्तशेखरे q— 

नवधा भाजिते Ga चतुरखे सभे तदा | 

दक्षिणे चोत्तरे चांश्मेककन्तु परित्यजेत् | 
सपतांणएमध्यसूतरेण भ्रमणाद्॑ चन्द्रकम् ॥ इति । 

कामिकऽपि- चतुरख ata Taal तदंशकौ । 

मध्यसप्तांणमानेन कुण्डं खण्डन्दुवद् भ्रमात् ॥ इति । 

अत्रोभयत्र ्र्टादणाङ्गुलानि एकस्य दौ sata व्यासः । अतोऽत्यन्तं न्यूनं 

ल्ेचफलम् ॥ ५५।५६ ॥ 

चतुरखप्रक्षतितया तयखकुण्डमाद चतेति । Aa चतुरसरमध्यसूत्रे चतु 

मेदिते। उभयपाश्वयोस्तिथकप्रतोचोखूब्रपाश्वयोरेक कमं शं asa) तच्मानात् 
चतुथोशमानेन अग्रतो लाञ्छयेत् । ततः BAA TAN! तवर प्रकारः | 
तिथकूप्रतीचौसूतरपाश्वयोयं लाञ्छने तदवधि प्रतोचौसूतं॑वशयेदिल्येकम् । 
विंतनैच्छेत्यकोणात् मध्यसत्राग्रदत्तलाच्छनं यावत् ad पातयेदिति दिवीयम् | 

ततो वर्दितवायव्यकोणात् मध्यसूत्ाग्रदत्तलाञ्छनं यावत् ad पातथेदिति 

ठतोयम् | एवमूडग्र' पूव्यैभिसुखं afa कुण्डं भवति । तदुक्तं सिदधान्तशेखरे-- 
तिकोणं कुण्डमुच्यते | 

नकते. cfd कुण्डं विदेषे पूषव्यैवत् क्रमम् ॥ इति । 
अतर कतेत्रोपपत्तिः । भू; २६ लम्ब; २० ततो “लम्बगुणं aay” इत्यादिना 

जातं Fane ५४०। षटात्रिंशदङ्गुलानि न्यूनानि खब्यैचच त्रमखम्। यतः षट्तिंशदुः 
भुजौ तु “ततक्ललयोरयोगपदं कण" इति प्रकारेणानोती पञ्चव्रिंशदाककौ | aves 
तु भुजत्रयसाम्यच्चापेक्ठितम् | तदथं केचन अन्यथा व्याचक्तते | चतुर्बा AA भेदिते 

एकौ कमंशं पाश्वैयोरवरषेत् | तन््रानेन वर्दितानन्तरं यत् षद्तिंणन्मानं तन्मानेनाय्र- 
तो लाब्डयेत् । तत्र लाञ्छनप्रकारः | व्िंतपा््वयोः षट्विंणदङ्गुलमितसूत- 
स्यादि निधाय प्राचोसूत्राग्रे लाच्छयेदिति। ततः पूव्यैवत् aaad दश्यादिति | 
एवं च सति भुजव्यसाम्यं भवति । उभयपा्ं मिलित्वा यवचतुष्टयप्रकेपादेक- 
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हस्तचेवरफलसाम्यं भवतोति बुध इत्यनेन सूचितमिति ते वदन्ति। मया तु 
समतिभुजता अन्यूनानतिरिक्तके्फलता च यथा भवति तथा सर्व्वानुगतप्रकार 

उच्यते | 

चतुर्विंशतिधा भक्ते Gasman: | 
दादश शान्रवैकस्य भागानेकोनविंशतिम् | 
WEN वर्चयेत् alfa भवेत् सूत्रत्रयात् समात् ॥ 

अस्यायमर्थः सम्पन्रः। षडङ्गुलानि युकोनयवदयाधिकानि एकपाश्वं वर्चैयेत् | 

एवं हितीयपा्' । तदा सप्ताङ्गुलानि चत्वारो यवाः षडय काधिकाः waa 

afed भवति । ततो भूः २६ अङ्गुलानि २ यवाः € यकाः सादइलिख्यादयम् | 

लम्बः २१ अ्रङ्गुलानि 8 यवाः £ युकाः। ततर “aaa निघ्नं कुसुखेक्यखण्डम् 

इति प्रकारेण aaNet लम्बस्य न्यासो यथा २१५९ सवर्णितः त । 

भूः ३९८ सवणिता <> सुखं शृन्यमत शेकयमिदभेव age fea दैगुख्यात् < 

ततो “aaa fad कुसुखेक्यखण्डम्” इति ad छेदेन भक्ते लब्धं क्षेत्रफलं 
यधा ५७६। अवर yas समभव । क्रियासारेऽपि समभुजतोक्ता- 

चेतम्टाशक कत्वा पा्वयोरंशकौ बहिः | 

AA तन््रानसूतरेण न्यसेत् ward समम् ॥ इति । 

क्ेत्रफलमतरापि व्यभिचरत्येव | यतो २६ लम्बः चे चफलं २८०। अतिन्यनत्वा- 

दन्ये एवं व्याच क्ते | पा्वयोरंश्काविति एकस्मिन् पाश्वं sived दितोयपा् 
अरंशदयम् । तेन पञ्चदशङ्गुलानि anf क्ेत्रफलमध्ये भवन्ति । दितोयमत- 
व्याख्यातशारदापद्याथन संवादश्च भवति । महाकपिलपञ्चराव्रेऽपि समभुजतोक्ता | 

। हाविंण्दङ्गुलं aa’ तिधा तत् पातयेद् ध्रवम् | 

gear’ कुण्डकं क्त्वा fant तु प्रकारयेत् ॥ इति । 
अत्रापि dant व्यभिचरत्येव। यतः २७ अङ्गुलानि ५ यवाः लम्बः 

wane ४४०। अन्यत्रापि- 

TA १६।८ साद्ैभागोक्ततकतेचतः पाश्वयोर्न्यस्य भागदयं पण्डितः | 
तेन मानेन सूतरहयं विन्यसेत् कुण्डभेतद्गवेदुद्रनेवास्रकम् ॥ इति । 

इदं लक्तणदयं षरणवतिपरिधिरेखाभिप्रायेण। अग्रे लिखितकादिमतेऽपि 

समभुजतोक्ता । मयाऽत्र लम्बत गणितापटून् wee: । af 
स्वावाधाभुजक्लल्योरन्तर मूलं प्रजायते लम्बः | 
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इति लस्बमानोय Fane सम्पादय सन्तोष्टव्यम्। अथवा लम्बं विनेव 

सत्यैदो्युतिदलं चतुःस्थितं बाइभिविंरहितञ्च तदतः | 
मूलमस्फुटफलं चतुर्भुजे स्यष्टमेतदुदितं तिवाइके ॥ 

इति प्रकारेणानोय सन्तोषटव्यम्। मूलशेषाद्याबाधानयनाथ प्रकार उच्यते । 

म्रूलशेषं तल्वयवसंख्यानिन्नरमथो भजेत् | 

दिघ्नस्थैकेन मूलेन फलं त्वयवा मता; ॥ 
अथवा भास्कराचार्ययोक्त मार्गेण-- 

वर्गेण agaea वधात् शेदांश्योहतात्। 
पदं गुणपदन्तुखरछिद्क्तं निकटं भवेत् ॥ 

इत्यानेयमासन्रमूलम् । यत् कस्यचिदतिगणितिज्ञाभिमानिनः आगमन्नाभि- 

मानिनञ्च लक्षणद्यम् | 

Rade पुरसुयमधश्चोभयपाश्वयोः । 
वक्चैयित्वा aa: aa: कुण्डं are’ तिभिभवेत् ॥ इति । 
aaa मध्यमगुणि जिनभागभक्तो 

ओण्योः एथक् शरलवान् परिवद्ग धोमान् | 
aq विनाऽटमलवेन दशा सूते 

wife वरिभि्भ॑वति कुण्डमिह प्रयुक्तैः ॥ इति । 
अत पूर्ववाक्ललक्तणं किचचिल्लम्बं are दितोयन्तु महालम्बम् । Fant च 
एकयवन्युनता । तेन यत् किञ्चिदेतत् । अत्र चेतफलसाम्यात् तल्ञाकारत्वा्च 

व्रिकोणकुण्डतेति चेत् तदा कुण्डसरूपमननुगतं Bq यदा ae अङ्गुलानि 
& यवाः लम्बः। age अ्रङ्गुलानि २ यवौ । अतापि aan समानमेव | 

एवं aa ale ew Ua! अतखरयशिकुण्डे केत्रफलानयनमेव न 

प्रमाणम् । समव्रिभुजता चावश्यमपेक्ितेत्यलम् | 

अथ Ua काल्यायनः-- प्रउगे यावानग्निः सपक्तपुच्छविशेषः तावद् दिगुणं 

चतुरखं कत्वा यः पुरस्तात् करणोमध्ये WE: यौ च aha: सोऽग्निः । इति । 

wear: संपत उच्यते । यावतः Aaa तस्ता कर्तु मिष्टा ततृकषेतं 
दिगुणितं न्यसेत्। ततः प्रतोचोस्त्रकोणोभयतः सकाशात् मध्यसूत्ाग्रावधि 
सूत्रदयं दव्यात् इति । We केवफलमङ्गुलदयमधिकम्। इदन्तु ऋषिणा 

शिष्यवुदिक्तेशे माभूत् इत्युपेक्षितमिति तदुत्तिकारिरेव व्याख्यातम् । इयं 
waa तु तत्े्टकाचितिसम्मादनार्थम्। न तु कुण्डाकारतासम्मादनार्थम् | 
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नन्विदमेव Faas कुण्डाकारतासम्पादना्ै gag इति चेत् 
तदा णरदातिलककारादिमत-कादिमत-पञच्चराच-कामिकःक्रियासार-सिदान्तशेखर- 

आम््ायरहस्य-महाकपिलपञ्चरात्रादिषु अन्येष्वपि agy aay सुनिप्रणोतेष्वपि 

विरोधो ead तत्र fa ग्राह्यमिति संश्य एव स्यात्। न च वाचं 
ATAU साक्तादुपलम्यमानख्ुतिसूलानाम् अनुमितिखुतिमूूलाभ्यः afa- 

भ्योऽधिकं प्रामाण्यम् । नानाणशखागतलिङ्गादिकल्ितश्युत्यर्थोपसंहारोपनिवदस्य 

कल्यश्वरूपत्वात्। प्रयोगश्णस्वमिति चेदित्यस्मिब्रधिकरशे भाव्यक्षता कल्य- 

प्रामाण्यस्य व्यवसथापितत्वात् इति । वात्तिककारेणाऽन्यधाधिकरणरचनायाः 

edad) तथाहि इह कल्पानां प्रामाखाप्रामाणयचिन्ता न क्रियते। किं 

afe कल्पसताख्युदाष्त्य इदं feat fa तेषां खतन्वाणाभेव वेदवत् 
प्रामाण्यम् उत स्मृतिवत् । अुतिपरतन्ताणामिति तत्र अुतिपारतन्तेयण स्मृतिवदेव 

प्रामाण्यं स्थापितम्। fay विरोधाधिकरणे “gad स्थृषटोद्गाथेत्” इति 
प्त्यक्त्ुतिविरोधात् “Neat सव्य वैष्टयितव्य(” इति कल्यकल्लद चनं लोभमूल- 
मिति भाष्यकारः सिद्धान्तितम् । अतः सव्पैसां स्मृतीनां विरुदत्वात् “गुतिदैधं तु 
यत्र स्यात् तत्र HQT स्मतौ” इति वचनस्यात्रानवकाशत् अरस्य ]टदोषदुषटत्वाच् 
विकल्पाभावात् सन्देह एव सितः । तथा च तत्र विहितस्य क्चणोऽननुष्टानभेव 

स्यात् । तस्माद् यत्र समविभुजता तुच्यक्ते्रफलत्च्च भवति तदेव तरिकोणक्ु ण्ड- 

मिति fasta) aay लक्षणवचनेषु कानिचित् केतरफलव्यभिचारोणि 

कानिचित् समभुजताव्यभिचारोणोति। अतस्तानि ताल्लाकारतामात्रसम्ादन- 
फलानोति HAF । 
ग्रन्थान्तरे तु-पच्चभागो क्षते Sa हौ भागौ बाद्यतसत्यजेत् । 

न इयोः awa तस्मान्मध्यं faze च । 
कणसूव्रहयं card तिकोणं भवति स्फुटम् ॥ इति । 

अतर दिनवत्यङ्गुलानि न्यूनानि भुजवयसाम्यम् । 

सिद्ान्तशेखरेऽपि -चतुरसोक्तते aa रेवमष्टां शवं बहिः । 
विन्यरुद् गर्भस्चागर प्रतीचो सूजपाग्वयोः | 
सूत्राणां त्रितयं न्यस्येत् चिकोणं कुण्डमोरितम् ॥ इति । 

अतर च सप्तत्यधिकशताङ्गुलानि न्युनानि विषमभुजता च। 

तस्यैव षष्ठमंशन्तु पायोः प्रविकाश्येत् | 
yaa पश्चिमं aa तम्प्रानेनाथ aaa: ॥ 



gaa शारदातिलकम् | 

अष्टादशांशे Fa च न्यसेदेकं बहिर्बुधः | 
भरमयेत्तेन मानेन त्तं कुण्डमनुत्तमम् ॥ ५८ 

विन्यासाद् ब्रह्मसत्रान्तात् तद ग्रावधिलम्बनात् ॥ इति 

कादिमते षट्त्रिंशदधिकशताङ्गुलानि न्यूनानि सममुजताऽस्ति । षस्वतिपरिधि- 

रेखाभिप्रायं चेदं लक्षणम् | 

“faurrafent मतस्मैख्तरिभिर्नेशाचरं भवेत्” इति कामिकैऽपि | 
तत्र चतुर्वगेचिन्तामणिकारेः स्थानत्रये भागवयददिरिति व्याख्यातम् । तन्मते 

चतुःषध्चङ्गुलान्यधिकानि। अन्येसु wt dmafe: उभयपाश्वे' wale 
एकांशददिरिति व्याख्यातम् । तन्मते चतुःषच्चड्गुलानि न्यूनानि । उभयमतेऽपि 

विषमभुजतेैत्यलम् ॥ ५७ ॥ | 
चतुरस््प्रक्षतितया ad कुण्डमाह ्रष्टादशेति। Aa पूव्मैवच्चतुरखमध्यसूत्र 

अष्टादशांशेऽष्टादश्धा विभक्ते एकमंशं बहिः कस्मिन्नपि qa वदेत् । तेन मानेन 
मध्यात् तन्मानेन aera श्वमयेत् तदा set Taye कुण्डम् | न विद्यते 
उत्तमं यस्मादित्यनुत्तमम् | 

अव केत्रोपपत्तिः। तत्राष्टादशंशः १ अङ्गुलं २ यवौ ५ युकाः। 

तवर aa छते व्यासे एतद्िगुणं २ अङगुले ५ यवा; २ युके एतावद्ैते तदा 

२६ अङ्गुलानि एकाङ्गलस्य दौ Salata । अयं व्यासः २६२ wafua: =I 

अथवा ग्रन्यल्लदुक्घप्रकारेणैव AT | aa हौ अष्टदशांभौ तेन एको नवमांश: तस्य 

समच्छेदा्ं न्यासः * ९* समच्छेदौ ६ २४ योगः २५० विभिरपवत्तितः स wate: | 

ततो “व्यासस्य an” इत्यादिप्रकारेण aa Fane पञ्चशती अरष्टाधिकानि पञ्चाशद् 
अङगुलानि। तेना्टादशणङ्गलं चेतरं न्युनं भवति । तेन त्ेतरफलाव्यमिचारो 

सव्धलुगतप्रकारस्तुच्यते-- 
वरत्तकुण्डे मध्यसूतर' चतुविंशतिधा भजेत् | 
एकांश्पञ्चविंशांशसदहितं साद्ैमंशकम् | 

बहिन्येस्य warns ad कुण्डमितीरितम् ॥ . 
अच सा्ांशमेकमङ्गुलं चत्वारो यवा; एकस्य पञ्चविंशः २ युके ४ लिख्या अर्- 

सहिताः | aa ad एतद्टिगुणं २ अ्रङ्गुलानि ° यवाः ५ युका: १ लिख्या । तेन 
६७७ Va व्यासस्य Are: २७ अयं aati: < “व्यासस्य वर्गे भनवाग्नि 



Sara: पटलः । १८९ 

इत्यादिना लब्धं Gane ५७९ । इदं सृच्छमगणनया क्तेतफलम् | 

Qa तु कात्यायनः-- 

चतुरखं मण्डलं चिकौर्षन् मध्यादंशे निपात्य oad: परिलिख्य aa 

यदतिरिक्तं भवति तस्य ठतोयैन सह मण्डलं परिलिखेत् स समाधिः । इति। 
TAS कोणः । तत्कणसूत्रादं' १७ WEVA युकादयोनानि । तच्च 

मध्यसत्रात् पञ्चाङ्गुलानि युकादयन्युनानि। अधिकं तस्य ठतोयोणोऽङ्गुलमेकम् 

एकाङ्गुलस्य हौ ठतोयांभौ तेन १२ vegeta एकस्य हौ ठतोयांशौ व्यासाद्म् । 

अयं दिगुणितो व्यासः २७१ सवणितो यथा ‰ । अस्य Fans दशाङ्गुलानि 

वदैन्ते। यत्त॒ गणितिज्नाभिमानिनो aad षोडशधा कतमध्यमस्लक्ेतपुरः 
परिवद्ितभागे। एकक एव ॒ततोऽन्तरचिह्कान् मण्डलकुण्डमिह भ्रमणात् स्यात् 
इति । अत्र स्विंशत्य ङ्गुलानि व्यासः । तस्य क्तेतरफलं ५७२ अङ्गुलानि । अरर 

चत्वायङ्गुलानि न्यूनानि भवन्ति इति न तदपि सम्यक् । कामिके तु-- 

करणाष्ट शसंन्यासाद् ad कुण्डमिहोदितम्। इति । 

परस्तात् सम्यक. न्यासः संन्यासः । अत साष्ट मांश्चतुदंशडगुलानि व्यासा्ैमिति 

महान् व्यभिचारः । ग्रन्यान्तरे तु- 

चतुरस" पुरा Hal कुण्डन्तेतरप्रमाणतः | 

नवभागं पुरा कत्वा चैकभागं बहिनन्यसेत ॥ 

तस्मान्मध्यं wad श्वमात्तदत्तु लं भवेत् ॥ इति । 
wane लतीयांशसदहितानि एकोनच्रिंश्दङ्गुलानि व्यासः । तेन महत्तर- 
मन्तरम्। केचन एकं भागं afeadeuteaafa शेषः । तदा मूलपद्येन 
सहैकवाक्यता भवति इति वदन्ति। सिदान्तशेखरे तु- 

चतुरखं सुसंसिद्धे तद्वाह्ये भागमष्टमम् | 

्ेचस्य विन्यसेदिन्तु मध्यात्तन्मानसूत्रतः | 

भ्रमणभ््ामणिनैवं वत्तं कुण्डभुदोरितम् ॥ इति | 

अरर विंशदङ्गुलानि व्यासः तेन महत्तममन्तरम् । अतः सिदान्तशेखरवचनं 

afer व्याख्यायते। केत्स्याष्टमं भागं ag feq विन्यसेदर्बादैतयेति 

शेषः । तैनोभयपाश्व' मिलित्वा अष्टमो भागो भवति । तदा व्यासः २७ क्षेत्रफलं 

चतुरङ्गुलं न्युनम् । सच्छगणनयेति ज्ञातव्यम् | स्थूलगणनायामद्ग क्रियमाणायां 

लिखितकात्यायनवचनेन महदन्तरभेव स्यादित्यलम् ॥ ५८ ॥ 



१८० शारटातिलकम् | 

अष्टधा विभजेत् ad मध्यसूवस् प्राश्वयोः | 
भागं न्यसेदेकमेकं भागेनाऽनेन मध्यतः ॥ ५६ 

र्थ्यात् waa मत्स्यचतुष्वां तन्वित्तमः | 
GAIAM ततो दद्यात् USS कुण्डमुत्तमम् ॥ € ° 

चतुर खप्रकतितया wea Twas श्र्टघेति। aa चतुरखमध्यसूत्म् 

अष्टधा विभजेत् । मष्यसवरस्येत्यत मध्यसूत्रपदेन दक्विणोदगतस् तं wad | 

पाश्वयोरिति वचनात्। अन्यथा we ऊदहंमिल्येव ब्रूयात् । तस्य oa 
दंक्षिणोत्तराग्रयोः एकमेकं भागं न्यशेद् बहिर्वर्चयेत्। ततोऽनेन मानेन 
वद्वितमानेन afeafasa मध्यतो मध्या पाश्व॑युगे वरितदकत्तिणोदम्मत- 
wana दक्तिण्पाश्ठ' atau च पूव्यापरभागयोः मत्स्यचतुष्कं कुर्य्यात् | 
तन्तवित्तम इत्यनेन सम्प्रदायेनेवायमर्थेषं ज्ञेय waa! तत्र मत्स्योत्पादन- 
प्रकारः । क्ते्रमध्यादुत्तरकषतचिहृपरिमितसूत्रस्यादिं Fara निधाय पू्व्णनयो- 

THUS TUE कत्वा तत उन्तरक्ततचिङ्के aquarfe निधाय तदशचवत्तमेदि 
ame FT| एवं पू्व्वशानयोदिंशोरन्तराले aqefefe:: एवभेव 
तेमध्यादक्तिणक्ततचिद्वाच पूव्वाग्नेयदिशोरन्तरासे मत्स्यं कुयात् । एवभेव 

MAU पञ्चिमवायव्ययोरन्तराले पञ्चिमनैक्ैत्ययोरन्तराे च AEs FAN | 
तत उत्तरचिड्कात् पूर्न्वणनान्तरालमत्स्यं यावत् एकं सूलं प्चिमवायव्यान्तराल- 

मत्स्यं यावद् दितोयं at दव्यात्। ततो दक्तिणचिज्कात् पृ्ागनेयान्तरालमत्स्यं 
यावत् एकं aa पञचिमनैक्ैत्यान्तरालमत्स्यं यावद् fad aa दव्यात्। एवं 
सूत्रचतुष्टयदानम् । ततः पूव्यैमत्स्ययोर्मिय एकं तदत् पञ्चिममतस्ययोमिथ एवां 

ad द्यात्। एव॑ षट् सूत्रसम्मातेन पूव्याभिसुखं cee कुण्डं भवति । agai 
क्रियासारे- केतं aang कत्वा बहिः पाश्वंदयेऽ' WaT । 

न्यस्त्वाऽनेन प्रमाणेन मध्यात्तुल्यं यथा न्यसेत् ॥ 

कोणान्यन्धानि चत्वारि पायोश्च दयं दयम् । 
षट् सूत्राणि न्यसेत्तेषु तत् स्यात् षट्कोणकुण्डकम् ॥ इति । 

सिद्ान्तशेखरेऽपि- चतुरस समे सिच केत्मष्टां शएकां बहिः | 

अग्रयोगभ॑सूतस्य योजयेत्तः्रदेणएतः ॥ 
ग्भमध्यप्रमाणिन सूत्रेण म्रमयन्तकम् | 
गभेमध्ये बद्िर्भागे विन्धस्य म्बमणाङ्गवेत् ॥ 



aaa: पटलः | १९१ 

उत्तरे efad बाह्ये मत्स्ययोर्हितयं ततः | 
मोने बाद्यां णके मोने मोनयुग्मे ततः क्रमात् | 
सूत्रषट्कं न्यसेत् तत्तु कुण्डं षट्कोणमोरितम् ॥ इति । 

wa migaata दक्षिणोदम्तसत्रस्य उत्तरे दक्षिणे इति वदिंतदक्िणो- 
दग्बतसूत्रमध्यस्य उत्तरपाण्ठ' दक्तिण्पाश् इत्यर्थः | 

अत wats: | विषमचतुरखदयं कल्पयेत् । तत एकस्य भ्रुः २० 

अङ्गुलानि सुखं १५ लम्बः १२। ततः “लम्बेन निघ्नं कुमुखेक्यखर्डम्” इत्यनेन 

प्रकारेण लब्धं Band २८२ यवचतुषटयाधिकम् । एवं हितोयचतुरसखस्यापि 
२८२ यवचतुषटयाधिकम् । एकत मिलितं ५८५। एवं नवाडगुलान्यधिकानि 

भवन्ति । षड्भुजसमता भवत्येव । अचर “शवावाधाभुजक्तत्योरन्तरस्लं प्रजायते 

लम्बः” इत्यनेन लम्बमानसाघनं ज्ञेयम् | यदा केवत्रयं कल्पयेत् । मष्ये आयत- 

चतुरख' पाश्वयोस्ताखहयम् । तत्रायतचतुरखस्य फलं २८०। एकस्य त्सस्य 
फलं <७.यवचतुषटयाधिकम् । एवं हितोयस्यापि । मिलित्वा tamed ५८५। एवं 
विषमचतुरखचतुष्टयं परिकल्पय १४६ यवद्यम् एतावदेकीकस्य फलमानोय 

सन्तोषव्यम्। यदा arauza परिकल्पय एककस्य eo यवचतुष्टयाधिकं 
फलमानोय संवाद्यम्। एवमन्यप्रकारेणणपि फलसंवाद wea) अन्ये 

लन्यथा वयन्ति | कतेत्रचतुरखरमध्यसूत्रमष्टधा विभजेत् । मध्यसूत्रस्य प्राचो- 

सूत्रस्य पाश्वयोरध ऊच्च एकं भागं न्यसेत् । aga दक्छिणोदग्गतस्य च 

पाश्वयोरघः ऊ्चैभेकं भागं न्यरेत्। ततो मध्यतोऽनेन मानेन agit 

ACUI FMC! Aa मतस्यकरणप्रकारः | पूव्मीपरायतसत्रचिहृदयस्य 

दच्तिणोत्तरतस्तेन मानेन मत्स्यदयं कुथ्धात्। aa चतुरस्रपूव्वैपरिधिरेखया 

 दक्िणोत्तरया प्राचोसूत्रस्य यत्र सम्पातः तत उपयधञ्च त्ङ्गुलेन तां परिधिरेखा- 

मङ्यित्वा gaa: कछतचिक्ृदकिणभागे श्रदठत्तं कत्वा परिधिरेखागतदक्तिण- 
fastq तदयाक्तिभेदि stad gana: wd दक्षिणभागे मत्स्यसिदिः | 
एवसुत्तरभागेऽपि। एवमुक्तप्रकारेण चतुरखपिमपरिधिरेखायामपि aged 

aa पश्चिमदिशि कतचिहृस्य दक्तिणोत्तरभागयोर्मत्स्यदयं कुयात् । ततो 

वर्दिंतदक्तिएचिङ्कात् पव्मैदक्तिणएभागमत्स्यं यावदेकं सूतं पञ्चिमदिग्दत्तिणभाग- 

मत्स्यं यावद् दितीयं at cara. एवं विंतोत्तरचिङ्कात् पूव्यैदिगुत्तरभाग- 
मत्स्यं यावदेवं सूत्रं पश्चिमदिगुत्तरभागमत्स्यं यावद् feat aaa wd aa- 

चतुटयदानम् | ततः पूषव्यैमतस्ययोमिंथ एकं ad पञ्चिममत्स्ययोर्मिंथ एकं 
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aq एवं षट सूत्रस्य सम्परातात् ced कुण्डमिति । अत्र विषमचतुरसखदयं 

प्रकल्पय एकस्य Band २७०। एवं दितोयस्यापि। मिलित्वा ५४० । तन्मते 

मध्यसूत्रस्य पाश्वयोरित्यस्यावत्तिरभवति। किञ्च कचिन्मध्यसूत्रशब्देन uted 
wad कचिद्तिणोदग्गतस् तं तदसम्बदम् । प्रमाणाभावात् । मध्यत इति पदं 

व्यर्थमेव स्यात् मतस्योत्पादनाथे चतुरसखरपरिधिरेखयोयंदङ्नं तदपि 
स्वकपोलकल्यितम् | dane षट तरिंशदङ्गुलानि न्युनानि विषमभुजता चेत्य- 

ज्नानविजग्बितम्। यत् त्वस्यैव व्याख्याने प्राचोसत्रूर्व्वापरभागयोः कोणपात- 
भिच्छन्ति तेन मत्स्या एव wa तत्र केत्रफलसाम्यापादनाय बहवः प्रकाराः 

सम्भाव्यन्ते | तत्र कञित्- 
अष्टधा विभजेत् aa मध्यसूत्रादघोपरि | 
भागं न्यसेदेकमेकं पाश्वेयोसु दिगङ्तः ॥ 
संम्ब्ैय चेत्रेष्वष्टांगं तत जरखाधरो तिमे | 
केचाष्टमां शतः कुर्य्याद् दि कसूत्रे तावदङ्कतः ॥ 
dita चेत्षष्ठांशं गुेनेवमुदक. तिमो । 

षटसूतीं पातयेत्तेषु षडखकुर्डसुत्तमम् ॥ इति । 
अत्र॒ दक्तिणोदमातमध्यसूत्रमष्टाङ्गुलं वर्धितं केतफलमन्युनानतिरिक्मेव । 

we भुजसाम्यं नास्ति। तथा च- 

अष्टोनदिशतां एकैऽन्तरगुणि Fae तिकख्िता- 

न्तः सूत्रोभयतो भ २७ वद्नभवाङ्ोदाधरे चिङकयेत् । 
तत्तां २५ शेषु भषैः परोऽप्यधरतोऽङ्गदयश २८ Tal भष- 
इन्दा दिदिगुरे दिपाण्वेगुणतस्तिम्योः षडस््नोरितम् ॥ इति 

अत्रापि केत्फलमन्युनानतिरिक्तमेव | षडभुजसाम्यञ्च नास्ति । अन्यच्च इटं 

वायव्यकुण्डं तच्च TNA | अत च पूव्मैपधिमयोरेव कोण्पाताद् योनिख्ापनान- 
वकाशात्। “न कुयात् कुण्डकोणेषु योनिं तां तन््वित्तमः” इति । कोणे 
योनिखापनस्य निषिधात्। FCA FATA व्याहन्यते । एतल्लक्तणदयक्तता 

च aia ङुण्डान्युन्लोक्तम्-- 

प्रागादि कुण्ड व्रयमसुत्तराग्र' ARMA AAT THAT । 
प्रागभरिका पश्चिमयोनिरतर । इति योनिलक्तणं वदता चोक्तम्- 

मघवशिखिक्रतान्तदिक्स्थकुर्डेष्वियमधिभेखलमेव मध्यभागे | 

यमदिभि शशिदिश्चखो निवेश्या वरुणदिशोतरकुण्ड trae ॥ इति । 
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तेन ara पूरव्वापरविरोधोऽपि नोपलक्ित इति यत् किच्िदेतत्। तथा 
च । प्राचोमध्यसूत्रमङ्गुलत्रयं वधैथेत्। ततो afeafasa दक्तिणोत्तरतः 
चतुरङ्गुलमानेन चतुरखपूव्मैपरिधिरेखाङ्गाभ्यां मत्स्यदयं कुथात्। एवं 

पञ्चिमदिश्यपि efatiemnaay अरङ्गुलतरयम् अङ्गुलस्य षष्ठांशसदितं Tea | 

एवमपि चेतरफलमन्युनमेव । इतोऽपि बहवः प्रकाराः सन्भाव्यन्ते । Raa 
साम्यापादनाय नतु षड्सुजसाम्यापादनाय । एवं कुण्डस्याननुगतता प्रसज्यते | 

तेन षडखङ्ण्डे Tea भुजानां साम्यं केतरफलसाम्यम् अवश्यमपेक्तितम् । 

यतोऽत्र क्रियासारे कादिमते कामिके सिदान्तशेखरेऽपि षड्भुजसमताया उक्तातवात्। 
तत्र सन्वीनुगत प्रकारस्तुच्यते-- 

षडस्रे मध्यसूतरन्तु चतुर्विं तिधा भजेत् | 
तच्चैकं कनवांशोनलपः VAST मध्यतः ॥ 

भ्रमयेत् तैन Aza ATMA लाञ्छयेत् | 

ष्सु स्थानेषु षट्सूत्रपातनात् तत् षडखकम् ॥ इति । 
अस्यां; | तरयोऽ*श अङ्गुलत्रयम् | तत् ASA । एकस्य नवमोऽ*शः तेनोनम् । 

तेनायं हत्तव्यासः २८ अडंगुलानि ¢ यवाः २ युके किच्चिदूनै । तस्य satay 
न्यासः २८ ° सवितः `€: व्यासा ५९४ व्यासचतुधींशः & दयमेवावाधा । ततः 

“सखाबाधाभुजक्तत्योः” इत्यनेनानोय लम्बः। कुसुखेक्यखण्डे aaa गुणिते Sea 
भक्ते लब्धम् एकविषमचतुरखस्यं क्षेत्रफलं २८८ । ud हितोयस्यापि । भिलित्वा 

aan ५७६ | अथवा मध्ये आयतचतुरखं पाश्वयोस्रा खयं कल्पयेत् | 

तवर व्यासचतुधों शः शरः अयभेवोभयत्पखस्य लम्बः । ततः 
। व्यासाच्छरोनाच्छरसंगुणाच्च मूलं दिनिघ्नं भवतीह जोवा । 
इति आनोता ज्या २६ किञ्धिटूना । ततो मध्यायतचतुरखस्य “तायते aya 

कोटिघातः” इत्यनेन पूव्यैवच् Taare फलमानोय सव्वभेकौक्तं केत्रफलं 
५७६ | एवं विषमचतुरख्रचतुष्टयं त्खषट्कं वा कल्पयित्वा फलसंवाद 

Seta | अतर wet सुजानामपि साम्यमस्ति। तत्त॒ -- 
WHGWATATE ६०००० वृत्तव्यासे समाते | 
खखखाश्ाकां १२०००० संभक्ते लभ्यन्ते क्रमणो भुजाः ॥ 

इति भास्कराचाय्येक्तपरिपाव्या भुजानयनेन Ca । यत्तु कादिमते- 

तन्मध्यदादश्णंशेन विकाश्य ब्रह्म सूत्रकम् | 

तेन मानेन च तथा कत्वा ठत्तमपि स्फुटम् ॥ 
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चतुरसोक्ततं aa विभज्याऽष्टादशांशतः | 

एकं भागं बहिर्यस्य भामयेत्तेन TATA ॥ ६१ 
ata कणिकाटौनां बहिस्तरीणि प्रकल्पयेत् | 
पद्मकुण्डमिदं प्रोक्तं विलोचनमनोहरम् ॥ ६२ 

Aga AAAS FSSA चाङ्गनम् | 
तत्र षट्सूत्पातेन भवेत् कुण्डं षडखर कम् ॥ इति । 

Wa Fanaa पञ्चशतषट्सपतत्यङ्गुलमध्यं दिसप्तत्यङ््गुलानि न्युनानि । 

भुजसाम्यमस्त्येव | 

षड्भागठदितो मत्स्यैतुभिं; स्यात् wang इति 
कामिके तु महान् व्यभिचारः | भुजसाम्यमस्येव । षसखवतिपरिधिरेखाभिप्रायेणिदं 

लक्षणम् | यत्तु ततस्तन्मत्स्यचतुष्टयानुसारेण चतुरसखरसम्ब्धि पूव्वेपक्चिमपरिधि- 
रेखायां लाञ्छनचतुषटयं विदध्यादिति चतुर्वगचिन्तामणिकारव्याख्यानम् तत्त 
Fanaa कल्पितमिति stataq तादृशशब्दाभावात् भुज- 

सास्याभावाच्च ॥ ५८ ॥ ६० ॥ 
चतुरख प्रक्रतितया पद्यकुण्डमादह चतुरसखोकतमिति। ब्रदं ada व्याख्या- 

तम् । aa कणिकादोनां त्तानि तोणि बहिः प्रकल्यथेदिति । तत्र छतहत्तादहि- 
alfa त्तानि क्रियन्ते चेत् तदा-- 

यावान् कुण्डस्य विस्तारः खननं तावदोरितम् । 

इति वचनात् न ज्ञायते कियदस्तं कुण्डं स्यादिति नेतदयाख्यातम् । किं afe 
बहिरिति ater मध्यादिति शेषः । तेन ठत्ते कमे मध्यादहिः बहिः कणिंकादोनां 
alfa हत्तानि कुादित्यथेः । agai क्रियासारे-- 

Rad पूर्वंवदत्त' तन्मध्ये वन्तूलत्यम् | 
ara पङ्जाकारं कारयेत् कर्णिकादिभिः॥ इति । 

तदा यत् क्षतं सव्मैवाद्यहत्तं तदेव दलाग्रहठत्तं स्यात्। तदा दलाग्रकरणे यत् 

चेतर त्यज्यते तेनात्यन्तं Aa न्युनता स्यात्। पूर्वै हत्तङुष्डे अर्टादणाङ्गुल- 

न्यूनता दर्भिता। अत्र ततोऽपि न्यूनता स्यात् | तेनैवं कचिद् व्याख्यायते । इदं 

TART यदुत्तसुततं तन्त ्तेत्संग्रहमातं ad केत्रसोमाठत्तमित्यथेः । वच्छमाण- 
पद्मकरणे-पद्यक्तेचस्य संत्यज्य stenist वहिः सुधोः । 

aay विभजेद् उत्तेस्तिभिः समविभागतः ॥ 
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इत्युक्तत्वात् | Wa व्यासदादशांणः अडङ्ःगुलदयं सपादं तत्र॒ यत् सोमात्तं तस्याध 

एकाङ्गुलम् एको aaa ae कुयात् । तदुपय्थैपि तेनैव मानेन act कुर्य्यात् | 
तेन मध्ये सोमाहत्तं जातम् | ततरान्तर्वत्तस्य चतुविंशत्यङ्गुलानि यव्यं च व्यासः | 

aa समविभागतस्वोणि aaa कुर्य्यात् । ततो व्िंतदादशंशेन दलाग्राणि 
कुयात् । तवर वहिवृत्तस्य अष्टाविंशत्यङ्गुलानि सप्तयवा व्यासः । ततोभयहन्त- 

ते्रफलभेकोक्षत्याश्मस्य केत्रफलम् । अत्रापि व्यभिचारः । adhere 
Rand seo सरववपरितठत्तस्य Fama eye एवोक्तं ११२६ एतददं ५६२ तेन 
त्रयोदश्ङ्गुलानि न्युनानि भवन्ति । वस्तुतस्तु पद्क्ेतरस्योत्मादको यः पद्चकरण- 

प्रकारः स सव्यैतोभद्रमण्डलादावेव Ha नवकुण्डकरणे तत्र क्षेतस्याधिक्यं 

स्यात्। यत्त॒ ग्रन्यकारेण “त्तानि aftaretat afrenfe’ इति 
क्रियासारेऽपि “वर्त॑लत्यम्” इति तत्त॒ पतरोंभूढत्ताभिप्रायेरीवेति ध्येयम् । 
waa घत्तमधिकं कुयात् इति खचयितुं तेनापि केत्रफलमधिकं किच्धित्। तेन 

पद्मकुण्डकरणे पञ्चठत्तान्येवेति ज्ञेयम् । तेनात्र तदददैनिशकरकरणमपि नास्ति । 

अतर कहेतरफलाव्यभिचारो सव्यीनुगतप्रकारस्तुच्ते | 

पद्मकुण्डे मध्यसूत्रं चतुर्विंशतिधा भजेत् | 
भ्मथेत् कणि कात्तं तण्ठत्तामानतः ॥ 
षडंशत्रत्तादईैमानश्मिहत्ते तु केशरः | 

नवांशषत्ताचैमाने FA स्यात् पतमध्यभूः ॥ 

TAMMY THT TANG ay: स्पृता । 
दलाग्राणान्तु TAS HAT पञ्चदशं शवः ॥ 
न्यूनैः पञ्चभिरेकांशथतुषष्पशरकभ्वमात् | 
रेखाग्रेभ्यः पत्रसोगम्बो carafe प्रकल्पयेत् ॥ 

अत्र॒ मध्ये षड्ङ्गुलव्यासा कणिका। “यावान् कुण्डस्य विस्तारः खननं 

तावदोरितम्” इति वच्यमाणत्वात्। तेन कणिकाखननमपि प्राप्तम्। तत 

कणिका किच्धिदुच्चा watt | agen यद्यप्यत्र नोक्ता तथापि नाभिकथने 

एकदस्तस्य नाभिं नेववेदाङ्गुलोपेताम् इति वच्यति । तेन सा चतुरडगुलव्यासा 

दयङ्गुलोत्सेधा। AA यदि चतुरङ्गुलव्यासाया इग्रङ्गुल उत्सेधः तदा षडङ्गु- 

लव्यासायाः कियानुत्सेध इति तैराशिकेनोता ्रानेया । aa तैराशिकिखतरम्- 

प्रमाणमिच्छा च समानजातो Ararat स्तः फलमन्यजाति | 

मध्ये तदिच्छाहतमादयहृत् स्यादिच्छाफलं व्यस्तविधिर्विलोभे ॥ इति । 
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तवर तैराशिकस्य न्यासः ४।२।६ ततोऽन्येन £ APE २ गुणितं १२। आदिना ४ 
भक्त लब्पोच्चता 21 तदुक्तं काभिके- 

उत्सेधन्तु ततः कुर्य्यात् करिकाबौशमानतः । इति । 
श्रतो ग्रन्यक्तदग्रे योनिकुण्डे योनिम् wage नाभिञ्च वर्जयेत् इति वच्यति । 
सिद्धान्तशेखरेऽपि- योनौ योनिं न gala पञ्चे od न कारथैत्। इति । 
क्रियासारेऽपि- योन्यामम्बुजङण्डयोः | 

क्रमेण योनिं नाभिञ्च न कुर्व्वीत चतुर्मुख ॥ इति । 
aad त्ङ्गुलं कर्णिकोचतां संस्थाप्याऽन्यत् खननोयम् । केशरस्थानमपि खनित्वा 

अधोभागे केशराणि स्थापयेत् । दलाग्राकारतया दलमध्यः सव्वौऽपि खननोयः। 

ततर चतुर्विंण्तिव्यासहन्तादष्िर्यदुत्तं तस्यामेव यथा Wet तथा ATTA 
बाद्महस्तेन दलाग्राणि TAI! यस्त हस्तत एव पत्राणां वक्रता सा च पच्- 

सोमारेखा | पतरोद्ंभूहत्तसम्पातात् cara रेखां यावदुभयतो रेखादानात्। ददं 
पद्मङुण्डम् | 

wa चेतोपपत्तिः। चतुविंशतिव्यासहत्ते gelaq फलं ४५२ अङ्गुलानि ३ 
यवाः 8 gat । बहिवत्तस्य एकाङ्गुलस्य दशभिश्तुःषष्टयशेरूनविंणदडगुल- 

व्यासस्य Rand ९८८ अड्गुलानि ४ यवाः ४ यूका: । मिलितं ११५२। एतद 
Wand yor | इदमतिसृच्छ' फलम् । तदुक्तं कामिकै- 

चतुरखाष्टभागेन कर्णिका स्यादिभागणशः | 

तददिस्त्वेकभागीन केशराणि प्रकल्पयेत् ॥ 

Sala दलमध्यानि चतुर्थे दलकोरयः | 

चतुरखाद्हिः कुयधाहलाग्राण्यपि यत्नतः ॥ इति । 

अतर केवरफलं चतुरङ्गुलमधिकम् । यत्तु अ्रतिगणितज्ञाभिमानिनो लक्षणे- 

क्तेतेऽन्तञ्चतुरखके विततिवस्वंशेन ad कतं 

MASA तु कणिका TAISEN भ्वमात् केशरः | 
aga दलमध्यभूः पुनरियदृददया श्वरमेणोदंभः 
क्ेत्व्यासजिनां णकस्य विशिखेरूनं कलां ओः पुनः ॥ 
तत् Waa दलाग्रकाणि रचयेत् क्ेत्रादैसुज्भन् विना 

स्यात् विंशन्ञवविस्तुतोयमियता दिनेन ad बहिः | 
खव्यासा्ैमितोच्चतामिह खनेत् त्यक्रान्तरा कणिकां 
कुब्भेन् कैशरचिहमषटदटलकं यद! चतुभिदंलेः ॥ इति । 



तीयः पटलः । १९७ 

पूर्व्वो विभजेत् चेवं चतुर्विंशतिभागतः | 
एकं भागं बहिर्यस्य चतुरखं प्रकल्पयेत् ॥ ६३ 

अव्र Hane एकादशणाङ्गुलानि न्युनानि भवन्ति | 
तथा- भांश्न्तु ठत्तव्यासस्य खा्टांशेनाधिकं बहिः । 

सम्बर्चय मध्यादिलिखेद् बा्यदत्तं दितीयकम् | 
तोयं तावतेवान्यत् सोमाढत्तान्तरा लिखत् | 
Taal षोडशधा aqast विभजेत्ततः ॥ 

पवमध्यखसूत्रान्ताद् यथा बाह्यकरस्तथा | 

TANGA aA सम्पराततो लिखेत् ॥ 
ame दे दलाग्रा्थमन्तर्वी्यां हि यावती | 
Wal भू: स्यादहिर्वीध्यां तावतो were यथा ॥ 

क्तेतत॑पशेन मध्ये स्यात् कणिका खदलोन्रता | 
पतराग्राणि तदाकारात् खनेदखिलमन्तरम् ॥ 

एवमष्टदलान्नाभं जायते कुण्डसुत्तमम् ॥ इति । 

अरत महान् व्यभिचारः । कामिकेऽपि चतुदंलताप्युक्ता । 

अवशिष्टदलं वेददलमष्टदलन्तु वा । इति। 

अन्यतापि- 

ania च विन्यस्य aes neat परिश्वाम्य तेनेव वत्तं दलानाम् | 

बहिमेध्यभे कर्णिकां वापि कुयात् भवेदटपतं बुधः पद्चकुरडम् ॥ इति । 

अतराल्यमन्तरम् । सिदान्तशेखरे- 

AAEM भक्ते कुयादत्तचतुष्टयम् | 

कणिकाकेशरे ठत्ते ठतोये पत्रसञ्चयः ॥ 

दलाग्राणि चतु qatar प्रकल्पयेत् | 

कोष्ठयुग्मस्य मध्येऽपि श्रमयन्तं निधाय च ॥ 

भ्रमणात् सन्धिमारभ्य Tara बाह्यतो भवेत् | 

चतुरटिं्न aqua पद्माभं कुण्डमोरितम् ॥ 
अथवाऽटदलं Ul कुबाच्छास्त्ोक्तमार्गतः ॥ इति । 

wa तु अत्यन्तं न्युनं MAHA ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 

चतुरखप्रक्ञतितया sere कुण्डमार पूर्वोक्तमिति । gata केतं पूर्व्वोक्ञ- 



१८८ शारदातिलकम् | 

अन्तस्यचतुरखस्य कोणार्बखाचप्रमाणतः | 

बाह्यस्य चतुरखस्य कोणाभ्यां परिलाञ्छयेत् ॥ ६४ 

दिशं प्रति यथान्यायमष्टसूचाणि पातयेत् | 

wera कुण्डमेतडि तन्तविद्धिरुदादहतम् ॥ ey 
चतुरखमध्यसूत्ं चतुर्वि श्तिभागतो विभजेत्। एकं भागं wafeq बदिरन्धस्य 
we विंशत्यङ्गुलायामविस्तारं चतुरखान्तरं बहिः कुथादिः्यर्थः। अव्र कोण- 

शब्देन ATI! अन्तःसखचतुरख्स्य यत् कोणसूतं॑ यु काचतुष्टयोन- 

चतुचिंणदद्गलानि । aed युकादयोनसपदशाङ्गलानि। तदै युकोन- 
सार््ा्टाङ्गुलानि। ततुप्रमाणतः वाद्यस्य चतुरखस्य॒कोणाभ्यां सकाशात् 

परिलाञ्छयेत्। वाद्मचतुरखपरिधिरेखास्थमित्यधंः | कोणाभ्यामितोशाग्नेयाभ्याम् | 
एवमाग्नेयनैक्ताभ्यामित्यादि । ततो दिशं प्रति अष्टसूव्रसम्पातादष्टाखं कुण्डम् । 

तत्र सूत्रपातनप्रकारः। कोणपा््बयो्ये aed तयोर्भि् एकम् एवं feg 
सू्रचतुष्टयम् । बाद्नचतुरखरेखासु लाब्कनदधमध्यसूत्राखयेव | चतुदिंक् सूत्राणि 

एवमष्टसूत्राणि | तव्रा्टसूतराणं सम्भवात् अरष्टसत्राणि पातयैदिल्युक्तिः। इदभेव 

यथान्धायमित्यनेनोक्तम् | 

श्रव कषेत्रोपपत्तिः। तत्न तीणि क्ते्राणि मध्ये ब्रायतचतुरखं पाश्वयोविषम- 
चतुरखे | तत्रायतस्यैको भुजः ex सवणिंतः = । feat भुजः २६। 

“तथाऽऽयते तद्भुजकोटिघातः” इति । अनेन लब्ध Fant २२४ अरङ्गुलानि 

२ यवाः २ युकै। ततो विषमचतुरखरदयस्य भूः २६ सुखं सवर्पितं = 

तयोलँम्बः =, सवितः Ce | “लम्बेन निघ्नं कुसुखेकयण्डम्” इति लब्ध 

केवफलम् १४८ wegen ५ यवाः ३ युका; । एवं हितोयस्यापि । wa 
मिलितं ५२१ अङ्गुलानि & यवाः । तेन यवद्याधिकचतुश्चत्वारिशदङ्गुलानि 

न्युनानि । अरष्टमुजसमता च नास्ति। अन्युनानतिरिक्त करेवफल।नयनेनेव कुण्ड- 
सिदिरिति चेत् तदा ब्र्टाखराणि अनेकानि कुण्डानि स्युः । तथाहि षड्विंशति- 

विस्तारायाभे बाद्यचतुरखे रध्ैयवसहितसप्ताङ्गुलैः aware: aed सति 

मध्यायतचतुरखस्यैको भुजः २६ AIT भुजः ११ अङ्गुलानि ७ यवाः । अस्य 

Wand २०८ wegen ४ यवाः। विषमचतुरखरदयस्य भूः २६ मुखं ११ 
अङ्गुलानि ७ यवाः । लम्बः अरद्ैयवसहितसप्ताङ्गुलानि | अस्य Rane १२२ 



Baa: पटलः । gee 

अङ्गुलानि € aan) खवमन्यस्यापि । wa मिलित्वा awd yoe | तथा 
सप्तविंश्तिविस्तारायाभे TAA षड़.यवा्टाङ्गुलैः कोणपाश्ब॑तोऽङ्किते आयत- 

चतुरखस्य भुजः २७ अपरः सादईनवाङ्गुलानि तस्य wand aye) विषम- 

Aaa भू; २७ भुखं साच्ैनवाङ्गुलानि लम्बोऽष्टाङ्गुलानि षड़ यवाः | 

एकस्य Band १६०। एतावदन्यस्यापि । मिलित्वा क्ेव्रफलं ५७६ | एवमष्टा- 

विंशत्यायामविस्तारे बाह्यचतुरसखरे साद््यवसहितदशङ्गुलैः कोणपाश्वैतो area 

मध्यायतचतुरखस्यैको भुजः २८ अपरः सप्ताङ्गुलानि पञ्चयवाः तत् फलं २१३ 

विषमचतुरखदयस्य भूः २८ सुखं सप्ाडगुलानि पञ्चयवाः । लम्बो दशणाङ्गुलानि 

सार्ध यवः । अस्य फलं १८१ अङ्गुलानि 8 यवाः । एतावदन्यस्यापि । भिलिलला 

Wand ५७६ | एतादृशः सहस्रशः प्रकाराः सम्भाव्यन्ते । नहि तावन््यपि 

सव्वाण्यष्टाखकुण्डानि। यतः कुण्डस्याननुगतता प्रसज्यते। तेन॒ aa 

तुष्याष्टभुजतवं Gadandayg तदेवाष्टाखं कुण्डमिति सम्प्रदायविदः । तस्य 

सव्यैनुगत प्रकार TA । 

कुण्डेऽष्टाखर aad चतुर्विंशतिधा भजेत् | 
एकसादष्टमां शाव्य मं शभेकां बहिन्धसेत् ॥ 
चतुदिंच्वथ तन्ानाच्चतुरखान्तरं भवेत् | 
षट्चत्वारिशदेकां श चतुःष संयुतेः ॥ 
सपा गैलौब्छये दाद्यचतुरखास्िपाश्वतः | 

दिच्छष्टसूत्रसम्पाता cele समबाहकम् ॥ 

wa षड्विंशत्यङ्गुलानि यवत्रयम् एतदिस्तारायामं बाद्यचतुरखम् तत्तु सप्ताङ््- 

गुलानि पञ्चयवाः षड्युकाः | एतम्प्ानेन कोणपाश्वैयोर्लाञ्छितम्। तेनात्र मध्यायत- 

चतुरखरस्यैको भुजः २६ 2 सवर्णितः ९१ । अपरो भुजः २२ क सवरणितः vs 

geared Fane रर । तत BENT विषमचतुरखदयस्य सवणिता भू; २९ । 
सवितं सुखं ५ । लम्बः ७ %< सवितः *५* अतैकस्य फालं १४४ । एतावदपर- 
स्यापि। मिलिल्ला कैत्रफलं ५७६ | एवमनचराष्टानां भुजानां साम्यक्तपोति | 

इदभेवा्टाखं कुण्डमिति मन्तव्यम् । चतुणां भुजानां साम्यं प्रत्यत्ततः सिद्धम् । 

अन्येषान्तु चतुणां “ततक्लयोर्योगपदं कर्ण” इत्यनेन प्रकारेणानेयम् | तच्छब्देन 

कोटिभुजौ बददिश्चतुरख्रगौ तत्कर्णौपरिखस्ितौ तावतेती %& । अथवा सुगम 

प्रकारान्तरसुच्यते | 



२०० शरदातिलकम् | 

कुण्डेऽष्टाखे मध्यसूत्रं चतुर्विं शतिधा भजेत्। 
एकविदशमांश्णचय' BASE तु वर्तुलम् | 
तन्मध्ये दिच्छष्ट सूत्रदानादष्टाखकं समम् ॥ 

अत्रापि serrata भुजानां समता। सातु- 

दिदिनन्देषुवेटश्च ४५८२२ हत्तव्यासे समाहते | 
खखखाभ्ावां १२०००० संभक्ते AMAT क्रमशो भुजाः ॥ 

इति भास्कराचार्वौक्प्रकारेणानेया। ये तु गणितन्नस्य लक्षणे- ` 
चतुरखे मध्य सतंषष्टांशेन विवरचैयेत् | 

खजिनांशाधिकेनाऽथ तावन्मानं बहिगं तम् ॥ 
चतुरखान्तरं HAT HAUS दषु लाञ्छयेत् । 

WINCH ततः Parana स्यात्तु चिह्ृतः ॥ 
नयेत्ता्तीयतार्तीयं fas were बुद्धिमान् | 

ARAMA AL ZY ATA तथा उभे ॥ 
अष्टारं Tad कुर्डं तुव्यश्चेचफलं समम् । इति । 

तथा- त्तेत्व्यासजिनांशकेषु चतुरः CAST साकं तथा 
षट्तिंशेन लैन चैकलवकस्यैतदितत्या वत् | 
वेदाखित्यदुटारदिग्गुण्युतं दिक् कोणमध्ये कछता- 

ङ्कष्बष्टगुणेस्तुतोयमिलितेर्टाखिकुण्डं भवेत् ॥ इति । 
एते अपि न साम्प्रदायिके | यतः क्ेवफलं यथाकथञ्चित् संवदन्ति | एकलाञ्छनत- 

स्तुतीयलाब्डनपयन्तं सूत्रपातः कचिदय्यनुक्त इति सखकपोलकल्यितभेतत् | 

किच्च ways अष्टाखङण्ड सति योनिखापनस्यानमेव नास्ति। aaa कोण- 

रूपत्वात् कुण्डस्य । ग्रन्यक्लदेव वच्यति-- 
नार्पयेत् कुणडकोशेषु योनिं तां मन्रवित्तमः। इति । 

कामिके तु-केत्ाद् दादशकं भागं चतुदिक् तदन्तरे । 

विन्यस्य तत्रमाणिन तुथांणएमपरे नयेत् | 

तस्य कणंप्रमाणेन तद्जाखपि लाब्छयेत् ॥ 
तवराष्टस॒त्रसम्प्रातादष्टालं कुण्डसुच्ते। इति । 

अत्र महान् व्यभिचारः | अतर चतुर्वर्गचिन्तामणिकारः कणेशब्दस्य कर्णाचैम्थ - 

qa कोणयोरानुकूल्यप्रातिकूल्येनाष्टौ लाच्छनानोति व्याख्याति स्म। 

तदयुक्तम् | तप्रतिपादक वचनाभावात् ्रतिविषमसमुजत्वात् क्ेचफलव्यभिचाराच्च | 
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अत्र waa केत्ोत्मत्तिवासनाः ग्रन्धगौरवभयान्र प्रपञ्चिताः । तासु मतक्लतायां 

लोलावतीगणितटोकायां सुबोधिन्यां द्रव्याः । 
नोपयोग इह AAA खमे केवलागमविदान्तु यद्यपि | 

armed गणितिमप्यवैति यसतुष्यतु प्रियगुणः स कथचन ॥ 

अयमुत्तमो नवकुण्डिकागणितपत्तः। एतत्करुणडकरणाशक्तः सर्व्वाणि 

कुण्डानि चतुरखाणि ठत्तानि वा कुयात् | ae 

कुण्डानि चतुरखाणि वरत्तनामाक्षतोनि च । इति । 

सोमशन्भुनापि-- शस्तानि तानि दत्तानि चतुरखराणि वा सदा । इति । 
शरन्यव्रापि-वैदाखतराण्येव तानि स्युव॑त्त॑लान्यथवा कचित् । इति । 
AIAG TYR: । तदुक्तमाम्नायरहस्ये- 

नव पञ्चाधवैकं वा कत्तव्य लक्तणान्वितम् । इति । 
सोमशम्भुनाऽपि-वैदोपादान्तरं aa कुण्डानि नव पञ्च वा। इति । 

सिडान्तशेखरेऽपि- त्यक्ता वैदिचतु्भागं कुण्डानि नव पञ्च वा । इति । 
तत्रिवैशनमप्याखायरहस्य एवोक्तम् — 

विधाने पञ्चकुण्डानामोणने पञ्चमं भवेत्। इति । 
ज्नानरत्ावल्यामपि-दित्त वेदाखठत्तानि पञ्चमन्त्वोशगोचरम् । इति । 
अतर FANN वत्ता्बचन्द्रपद्यानि Wet | उक्तचतुरखदत्तविकल्पाभिप्रायेण वा । 

सोमश्भुरपि - कुात् कुण्डं MATAR पञ्चमम् । इति । 
नारदोयेऽपि-- यत्रोपदिश्यते क्लण्डच तुष्कं तत्र कणि । 

वेदासखरमर्चचन्द्रचच ad पद्चनिभं तथा ॥ 
gong कुण्डानि चत्वारि प्राच्यादिषु विचक्षणः | 

पञ्चमं कारथेत् कुण्डमोशदिमोचरं हिज ॥ इति । 
यत्त-पञ्चकुण्डो Vaasa दिच्छन्तशेशपून्मैयोः | 

इति कस्य चिदचनं तदसम्बडम्। लिखित ग्रन्यविरोधात् | एककुण्डपत्तः कनोयान् | 

तत्रिवेशनसुक्तमाचार्येः- 
अथवा दिशि कुण्डमुत्तरस्यां प्रविदध्याञच्चतुरस्रभेकभेव । इति । 

कचित् प्रतोच्यामपि तत्रिषेशनमुक्तम् | 
Yat Fal तथा पुष्टौ जोर्णण॑द्वारे विशेषतः | 

दोक्तारोभे तथा शान्तौ वत्तं वरुणदिग्गतम् ॥ इति । 

सोमशग्बुरपि-एकं वा शिवकाष्ठायां प्रतीयां कारयेद्बुधः । इति । 
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ततरैककुर्डपक्ते चतुरखं दत्तं वा तत् कायम् । तदुक्तं क्रियासारे- 
चतुरखं भवेत् कुण्डं ठत्तं कुण्डमथापि वा | 

स्िरा्च॑ने चरार्चायां नित्ये हवनकमणि ॥ इति । 
पिङ्भलामतेऽपि-कुण्डभेक करं ad मेखलाकण्ठनाभिमत् | 

नित्यकश्णि दोक्तायां शन्त gel समं शभम् ॥ इति । 

एवं हस्तमात्रं कुण्डसुक्तम्। यदुक्तं सिद्धान्तशेखरे-- 

हस्तमातराणि सन्धाणि दोक्तासु ख्ापनादिषु | 
नित्यदहोमे च साहसे कुर्यात् कुण्डानि सन्बदा ॥ इति । 

दि्स्तादिप्रकारस्तु्ते। एकहस्तक्तेतफलं दिगुणं॒दिदस्तस्य तगुणं 

fare चतुर्गणं चतुर्स्तस्येति दणहस्तान्तं ज्ञेयम् aa तन्मूलञ्च तत्तदायाम- 

सूत्र तस्यैव नामान्तराणि करणोमध्यसूत्रादोनि | तत्र भास्कराचाथप्रोक्तसूत्रानु- 

सारेण मरूलानयनं ज्यम् । तद्यथा- 

त्य्गान्त्यादिषमात् aid दिगुण्येन्मूलं समे aga 

aa लभ्धक्लतिं तदाद्यविषमाल्न्धं fefad न्यसेत् | 

daa Ufa सभेऽन्त्यविषमात् त्यक्गाप्तवगे फलं 
deat afege न्यसेदिति मुः प॑केदंलं स्यात् पदम् ॥ इति । 

अस्यार्थ ग्रन्गोरवभयान्रोक्तः । स तु मतूङ्लतायां लोलावतोटोकायां सुबोधिन्यां 
सोदादहरणो द्रष्टव्यः । अथवा एकदस्तस्य यत् awed तदेव दिदस्तकुण्डायाम- 

सूत्रम् । एवं दिहस्तकोणसूत्ं चतुदस्तकुण्डस्यायामसूत्रं विदस्तकुण्डकणंसूतरं 

WER | चतुरस्तकणंस्त्रम् Wwe) पञ्चहस्तकणंसूतरं दशहस्तस्येति 
तरेयम् । अथ गणतिपटन् प्रति द ण्स्तान्तं ATA लिख्यन्ते | 

एकसप्तद णंशोनचतुख्िं णद् दिहस्तके | 

एतेन २२ अङ्गुलानि ७ यवाः 8 युका; 2 लिख्य saat दिहस्तकरणो | 

एकाष्टाविंश्तिशतात् चरिसप्षत्याऽथ संयुताः | 

एकचत्वारि शदङ्गुलयसतु स्युख्खिहस्तके ॥ 
एतेन ४१ अरङगुलानि ४ यवाः 8 युका; ४ लिख्या: इयतो विहस्तकरणो | 

अष्टचत्वारिं ता MAGES करण्यथ | 
तीया शन्युनचतुःपञ्चाशत् पञ्चदस्तके ॥ 

एतेन ५२ अड्गुलानि ५ यवाः २ युके ४ लिख्या; इयतो पञ्चहस्तकरणो | 
चतुरेकोनविंशोना ऊनषष्टस्तदुत्तरे | 
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यावान् कुण्डस्य विस्तारः खननं तावदौरितम् ॥ ce 
एतेन ५८ ब्रङ्गुलानि € यवाः २ युकाः 8 fren: इयतो षड्टस्तकरणो | 

wave Bega त्रिषष्टिः करणे मता | 

अष्टहस्ते द्यटषटिर्युमसपदशोनिता ॥ 
एतेन go ब्रङ्गुलानि ७ यवाः ऽ यूका;  लिख्याः इयतो ब्रष्टस्तकरण | 

दासप्तत्यङ्गुला काया करणो ATTA | 

हाभ्याभेकोनविंणाभ्यामूना षटसपतिदिंशि ॥ 
एतेन ७५ ब्रङ्गुलानि ७ यवाः १ युका २ लिख्य इयतो दशहस्तकरणो । 

RATATAT स्याद्योन्यायुक्तमार्गतः | 

एवं TMA कुण्डानां ALAA मया स्मुटा ॥ ६२-६५॥ 
अथ कुण्डे waae यावानिति। कुण्डस्य यावान् विस्तारो मध्यसूत्र 

तावतुप्रमाणः खातः काय इत्य्थः। हस्तमात्राणि सर्व्वाणि कुण्डान्यु्ा 
कादिमे- प्रोक्तानां सव्वैकुण्डानामरन्निः खातमानकम्। इति । 

अरब्निहस्तयोः पयायता तेनेवोक्ता यथा तथा पू्यैभेव दशितम्। अन्यत्ापि-- 
यावन्मानं कुण्डविस्तार उक्तस्तावत् खातस्यापि मानं प्रदिष्टम् । इति। 

आचाय -विंशद्धिखतुरधिकाभिरङ्गुलोभिः 

सूत्ेणाप्यथ परिसूत्ा भूमिभागम् | 

alfa प्रवनतु तावतोभिः। इति। 

वायवोयसंहितायामपि- कुण्डं विस्त्रारवत्रिम्नम् । इति । 

दिव्यसारस्तेऽपि--चतुरखं चतुःकोष्ठं सूतेः AAT यथा पुरा । 

इस्तमानेन तन्मध्ये तावव्रिम््ायतं खनेत् ॥ इति । 

गणशेष्वरविमभिन्यामपि- 
चतुर्विशङ्गुलायामं तावत् खातसमन्वितम् । इति । 

अन्ये तु मेखलया सह खातमाहः। aga मोदशूरोत्तरे- 

हस्तमात्रं खनेत्तियगृद्धं मेखलया सह । इति । 
प्रतिष्ठासारसंग्रहेऽपि- पञ्चविभेखलोच्छायं ज्ञात्वा शेषमधः खनेत् ॥ इति । 
वि्वकन्माप्याह--व्यासात् खातः करः प्रोक्तो निम्र तिथ्यङगुलेन तु | 

उन्रता वा नवाङ्गुलेः। इति । 

स एव वच्यति । प्रथमेऽपि- 

कुण्डं जिनाड्गुलेस्तिथगृहं' मेखलया सह । इति । 
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सिडान्तशेखरेऽपि--खातं कुर्डप्रमाणं wigs मेखलया सह । इति । 

waaay प्रथमपक्त एव afagat भाति । यतः-- 

कुण्डखरूपं जानोयात् परमं प्रक्तेवंपुः । इत्यादिना 
मेखलानामङ्गत्वाभिधानात्। तासां भरूषणरूपत्वात् तया सह खातो नोपपद्यते | 

waa कदाचिदकर््तव्यतापि स्यादिति चेत्र | 
खद्गाररड्ितं यच्च यजमानविनाशक्षत् | 

्यङञभूषणस्याप्यावभ्यकत्वात् | अथ “मरणं छिव्रभेखले” इति । तथा “ge 
जजंरखमेखलम्” इति। तथा “मानेनाधिकभेखले व्याधयः संप्रवचैन्ते” 
इत्यादिना च तदैकल्पे दोषस्योक्तत्वादङ्गत्वमिति चेत्। ward तथापि 

तया सह खातोऽनुपपव्रः । प्रधाने काथसंप्र्ययस्य न्याय्यत्वात् । किञ्च खातेन विना 

कुण्डसखरूपप्रा्तपसम्भवादेव टदृ्टदारासत्रिपत्योपकारकाङ्गस्य तस्यादृष्टदारा 

आरादुपकारकाङ्गः भेखलया सह सिदिरप्ययुक्ता। उक्तञ्च योगिनोददये- 

खातं कुण्डायतेसुल्यमङ्गत्वं तस्य कौत्तिंतम् | 
सन्निपत्योपकारेण मेखलादे विशिष्यते ॥ इति ॥ 

न च त्रीहोणां प्रोच्णादिवत् खाताङ्गलं भेखलानामिति वाच्यम् । “कुण्डानां 

भेखलास्तिखः” इत्यादिना कुण्डाङ्त्वेनेव विधानात्। किच्च प्रधाने 
arin नाङ्गीक्रियते तदा दिस्तादिङण्डेष्वपि केवदैगुण्यं न 
mad) त्रापि एकहस्तादिखातघनहस्तफलस्य यद् दंगुण्यादिवं aqan- 
माणात् तत्करणो स्यात्। तच्चानिष्टं तव मते च खातस्याननुगतता प्रसज्यते | 

विभेखलापक्ते अन्यः खातः। पञ्चभेखलापक्ते अन्यः । दादशड्गुलभेखलापक्ते 

aq इति। अन्यच्च -“निन्नं तिष्यङ्गुलेन तु saan नवाङ्गुलेः” इति 
विश्वकश्षवचनम् । प्रतिष्ठासारसंग्रहेऽपि- 

पञ्चत्रिभेखलोच्छछायं ज्ञात्वा शेषमधः खनेत्। इति । 

विशेषवाक्यदयेकवाक्यतया “ag भेखलया सह” इत्यन्यानि सामान्यवचनानि 

व्याख्येयान्य वश्यम् | “आग्नेयं चतुधा करोति” इति विशेषविधिविषधे । “पुरोडाशं 
ager करोति” इति सामान्यविधिवत्। “सामान्यविधिरस्मष्टः संङ्ियेत 

विशेषतः" इति वात्तिकक्तदुकतेः। तेनानिच्छतापि त्वया एकमेखलकुण्डे 
मेखलया विना खातोऽङ्गोकर्तव्यः। भेखलया सष्ह॒विधायकाभावात्। अतो 
मेखलया विनेव खात इति सिदान्तः। मेखलया ae खातवचनानि wt 

दल्रकस्तादिङुण्डषु | पञ्चाशदादि होमविधाने खाताधिक्वस्य प्रयोजनाभावात् 
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कुण्डानां यादशं Ki मेखलानाञ्च तादृशम् ॥ go 

कुण्डानां मेखलास्िखो मुष्टिमावे तु ताः क्रमात् | 
उत्सेधायामतो ज्ञेया देाकार््ाङगुलसम्मिताः ॥ €८ 

तदिषयाणि इति ज्ञेयम् | 

खुतिदैधन्तु यत स्यात्तत धर्मावुभौ स्मृतौ | 

स्मतिदैधै तु विषयः कल्पनोयः एथक् एक् ॥ इत्युक्ते । 
एतदभिप्रायेणैव प्रयोगसारे उक्तम् - 

कारयेग्मेखलास्तिसखरश्चतुखिदयङगुलाः क्रमात् | 

अथवा मेखलाभेकां कुर्यात् संकेपकम्सु ॥ इति 

यत्तु तेनेवोक्षम् अत्र पके बहवचनसम्प्ते बइनामनुग्रहो न्याय्य इति तदपि न 
सम्यक् । WANA एव वहक्तसत््वात् स एव पक्तो ग्राह्यः । उक्तच जेमिनिना- 

विप्रतिविदधश्समवायै भूयसां स्यात् सध्मत्म् । इति । 

तव प्रथमपक्षे स्य घनहस्तफलं १२८२४. अपरपक्षे १४७२४ ॥ gE ॥ 

अथ मेखला आह कुण्डानामिति। कुण्डानां चतुरख्योन्यादोनां यादृशं रूपं 

चतुरखत्वादि भेखलानां तादृशं रूपम् । चतुरस्रे चतुरसखररूपा भेखला योनौ 

योनिरूपा भेखला AAI: | एतेन मेखलाः कुण्डाकाराः कार्य्याः । Raa 

aed चतुर खत्वहानिनेस्तोल्युक्तम् | fra इति मध्यमः पत्तः । पञ्चभेखलापक्त 
उत्तमः। एकभेखलापक्षः कनोयानिति। यदा तु ग्रन्यकारोक्तविभेखलाप्त 

एव उत्तमः पक्षः । तदा दिभेखलापक्तो मध्यमः । एकमेखलापक्तः कनोयानिति। 

यद्वायवोयसंहितायाम्-- 
। मेखलानां तयं वापि दयभेकमधापि वा। इति । 

क्रियासारेऽपि- नाभियोनिसमा युक्त कुण्डं खेष्ठं चिभेखलम् | 

कुण्डं दिभेखलं मध्यं नोच स्यादेकभेखलम् ॥ इति । 
श्रन्यत्रापि-तिखः कुण्डे मेखला मेखले दे यदा विदानेकिकां भेखलां वा । इति । 

सोमशम्भौ तु - विमेखलं दिजे कुण्डं तियस्य दिमेखलम् | 

7 भेखलेका तु वैश्यस्य । इति । 
तत्र सब्यैकुण्डप्रकतिभूतेकहस्तङुण्डमुपक्रम्य बेदाग्निनियनाङ्गुलाः TATA 

Wala करणोषषाष्टदादशगैः क्रमान्मेखलाः स्युरिति awd “प्रकतिवदिक्तिः 
कार्या” इति भाष्न्यायात्। तदुक्तं सोमणम्भ॒ना- 



२०६ शारदातिलकम् | 

अरतिमावे कुण्ड स्युस्तास्विदेाकाडगुलात्मिकाः | 
एकहस्तमिते कुण्डे वैदाग्निनयनाङ्गुलाः ॥ ce 

कुण्डानां यश्चतुर्विंशो भागः सोऽङ्गुलसंज्ञकः | 
विभज्यानेन कर्तव्या भेखलाकर्डनाभयः ॥ इति । 

मष्टाकपिलपञ्चरात्रे तु खष्टभेव- 

कुण्डषङ्भागिका त्वाद्या दितोयाऽष्टांणका स्मृता | 
तोया दादशंशा स्यात्। इति ॥ 

योगिनोषृदयेऽपि- भेखला; शण मे देवि हस्तादिषु विशेषतः | 
षट्नागा कौशसम्भागोर्मिताः स्यर्गपिताः Tarn इति । 

यत्त॒ qalfeqe दिष्टस्तादावपि wea aq स्थुलमानेनेति Raq । 

afeaa fafa: उत्रेधायामत इति। एकहस्तपरयन्तं सत्यैत्ान्वेति । 

ततोक्ताङ्गुलमानेन एकविंशत्यङ्गुलं सुष्टिमात्रं कुण्डं aera: पर्यायत्वात् । 

aa मुष्टिक्ुण्ड सारैतयङ्गुलाऽऽद्या | सपञच्चयवद्यङ्गुला मध्या | पादोनदाङ्गुला 

aaa अरलिमातरं कुण्डमुक्ताङ्गुलमानेन साहाविंशत्यङ्गुलम् । “afar: 

सकनिष्ठः स॒ पोड्शां एवियुक्करः” इत्युक्तेः । तत्र पादोनचतुरङ्गुलाऽऽव्या | 

ससारैषड्यवदङ्गुला मध्या | यवोनद्ङ्गुला ठतोया । 
अत्र भेखलाकरणप्रकारः । UHRA दगड्गुलोत्सेधा नवाङ्गुलविस्तुता 

कण्ठात् प्रति श्राया मेखला कार्य्या । . तदुपरि दितोया व्रयङ्गुलोत्सेधा 

सप्राङ्गुलविस्तृता । तदुपरि चतुरङ्गुलोत्सेधा चतुरङ्गुलविस्त॒ता । एवं 

फलतो वेदाग्निनियनाङ्गुलत्वं भवत्येव । SAG 

यायातु भेखला gor सासा भूमिरुदाहता। इति। 
तेन प्रथमा अन्तनंवाङ्गुलोच्वा चतुरङ्गुलविस्तारा बदिश्वतुरङ्गुलोचा । दितीया 

अन्तः पञ्चाङ्गुलोच्चा चङ्गुलविस्तारा बहिस्त्रयङ्गुलोच्ा | wala तु उभय 

इ्ङ्गुलोच्चा दयङ्गुलविस्तारा | 

तदुक्तं मोहशरोत्तर- “कोण 8 राम २ यमारङ्गुलैः” इति कोणञ्चत्वारः | 
अन्यतापि-चतुसख्िद्यङगुला यदा fra: सव्वैच शोभना । इति । 

विश्वकन्भाप्याह-उब्रवादा नवाङ्गुलैः। इति । 

क्रियासारेऽपि-प्रधानभेखलोत्सेधसुक्तमत नवाङ्गुलम् | 

तद्ाद्यमेखलोत्सेधं पञ्चाङ््गुलमिति स्मृतम् ॥ 



aaa: पटलः । २०७ 

तदुबा्यमेखलोत्रेधमड्गुलददितयं क्रमात् | 

चतुखिदगङ्गुलो व्यासो मेखलातितयान्ितः ॥ इति । 

लक्षणसंग्रहेऽपि- प्रथमा इ्ङ्गुलायामा SAAT सा AAS: | 

मध्या तु ASIA Me Salat तु यमाङ्गुलैः ॥ इति । 

सिद्न्तशेखरेऽपि- 

चतुर्विंशतिमो भागः कुण्डानामङ्गुलं स्मृतम् । इति । 
पुनरप्यङ्गुलपरिभाषां कत्वा 

चतुर्भिश्च विभिर्हाभ्याम्द्खा मध्या लघोगता । 
fora: प्रोक्ताः क्रमादेवं विस्तारादुच्छयादपि ॥ इति । 

एतेन प्रथमा चतुरङ्गुला तदुपरि त्मङ्गुला तदुपरि दयङ्गुलेति। बहिख- 

तुरङ्गुला तदन्तमध्यमा त्ङ्गुला दगरङ्गुला awe च व्याख्यानदयं 

निरस्तम् । यत्तु कस्यचिल्लक्तणं-- 

ane चतुर्विंशतिधा विभाजिते तिखश्वतुस्त्त्तएभागविस्तुताः | 
समन्ततः कण्ठबहिसु मेखला नवन्तुरामां श्कतुङ्गुता मता ॥ इति । 

wa दितोयढतोययोः षड्भागवरिभागत sata । तदसम्बदम् । लिखितवड्- 

ग्रन्विरोधात् एतत्रतिपादकवचनाभावाच्च | “विस्तारतुख्योत्रतयञ्च कौश्चिदुक्ता 
इमाः” इति यत्तेनेवोक्तं तदप्यज्ञानविजुग्धितम् । लिखिततत्तप्रतिपादकवचनार्था 
नवबोधात्। यच्च “कोणरामयमाङ्गुलैः" इत्यादोनां वचनानां विस्तारमावे 

पथवसानं क्रतं सोऽप्यवोध एव । यदाचार्थेसु- 

सच्पूत्विकगुणन्विताः क्रमात् दादश्णष्टचतुरङ्गुलोच्छछिताः | 
सव्पैतोऽङ्गुलचतुष्कविस्तुता मेखलाः सकलसिदिदा मताः ॥ इति । 

तम्मतानुसारिभिरन्येरपि सर्व्वेषां मखलामानं “वितसयष्टतदैकेः” इत्युक्तम् aA 
साक्तात् “सकलसिदिदा मता” sama फलविशेषता sat तत्रापि कण्ठाहद्धिः 
प्रथममेखला दाटशणङ्गुलविस्तारा चतुरङ्गुलोच्ा । तदुपरि दितोयाऽष्टाङ्गुल- 

विस्तृता चतुरङ्गुलोच्चा । तदुपरि चतुरङ्गुलो चतुरडः गुलविस्तारेति ज्ञेयम् | 

एवं कुण्डभागे दादशङ्गुलोचचतवं भवति । aga वशिष्टसंहितायाम्- 

प्रथमा भेखसा तत्र दादशाङ्गुलविस्तुता । 
चतुभिरङ्गुलैस्तस्याश्ोन्रतिश्च समन्ततः ॥ 
तस्याग्चोपरि वप्रः स्याचचतुरङ्गलमुत्रतः | 

अष्टाभिरङगुलै; सम्यक् farting समन्ततः ॥ 



Rou शरदातिलकम् | 

मेखलानां भवैदन्तः परितो नेमिरड्गुलात् | 

एकहस्तस्य कुण्डस्य व्यत् तत् क्रमात् सुधीः | 
दशदस्तान्तमन्येषां अर्वाङ्गुलवशात् पृथक् ॥ Oe 

तस्योपरि पुनः कार्ययो वप्रः सोऽपि salam: | ४ 

चतुरङगुलविस्तोणेधोब्रतञ्च तथाविधः ॥ इति । 
पञ्चभेखलापक्ते तन्ानसुक्ं लक्तणसं ग्रडे- 

मेखलाः पञ्च वा कार्य्याः षटपच्चाभ्वितरिपक्तकैः । इति । 
सिद्ान्तशेखरेऽपि-षड्वाणाब्िवद्िने्रमिताः स्युः पच्च मेखलाः । इति । 
दिभेखलापक्ते तल्लक्षणमुक्तं तन्ान्तरे- 

षष्टांगेनाष्टमांशेन मेखलादितयं मतम् । इति । 

एकमेखनलापकषेऽपि-षटचतर्दयङ्गुलायामविस्तारोत्रतिशालिनो | 
इति योनिलक्षणं वदता ग्रन्थक्षता सूचित एव । तन्मानमुक्तं पिङ्गलामते- 

एका षड़ङ्गलोत्सेधविस्तारा भेखला मता । इति । 
महाकपिलपञ्चरात्रऽपि -मेखलेकाऽयवा स्मृता सा चतुधौशविस्तारा। इति । 
प्रथमेऽपि-कण्ठाङ्गुलाद् बहिः Tai Aaa षडङ्गुला । इति । 
सिदान्तशेखरेऽपि- कुण्डानां मेखलां कुय्यादेकाच्चेत् षड्भिरङ्गलेः । इति । 

सोमशम्भुरपि -श्रङगुलेः षड्भिरेका च । इति । 

अन्यत्रापि -षडंणविस्तृतोन्नताधवैकिकंव भेखला । इति । 

कामिके तु विथेषः- स्यात्तदेद्तुभागतः। 
मेखलाण्थु तोच्छायः FWA तु भेखला ॥ 

VAT प्रकर्तव्या मेखलैकाऽत्र लाघवात् ॥ इति ॥ eo ॥ 

कण्ठमानमादह मेखलानामिति। मेखलानामन्तः परितः ela: अङ्गुला- 
दङ्गलमानात् नेमिरेकहस्तस्य कुण्डस्य भवेदिति सम्बन्धः । अङ्गलादङ्गुलं 

aaa: | ल्यव्लोपे पञ्चमो | कचिदङ्गुलेति पाटः । तदा सामानाधिकरण्येन 
योजनोयम् । एतेन कुण्डव्यासचतुरविंशंशो नेमिरित्यक्गं भवति । दिहस्तादावपि 
तत्करण्याख्चतुविशांश एव नेमिः । यदद्धङ्गुलवशदशदस्तान्तमन्येषां क्रमात्तां 
atifemay । तत्तु तदृदिहस्ताभिप्राथेण। free च एकमङ्गुलं यव्यं दे युके 

चतखो लिख्याः पञ्च रेणवः चतवारस््रासरेणवः इति | aga महाकपिलपञ्चरावे- 

चतुरविंशतिभागेन कण्ठो & परिकीत्तितः। इति । 



ढतोयः पटलः । २०८ 

कुण्डे fara ता ज्ञेया रसवैदगुणाङ्गुलाः | 
चतुरहसेषु कुण्डेषु वसुतर्कयुगाङ्गुलाः ॥ ७१ 

तेन रत्रिमातरे सप्यवः कण्ठः ्रन्निमाते सादैसप्तयवः | तदुक्तं मन्तसुक्तावल्याम्- 
कग्ोऽष्टयवेस्तमानेषु कुण्डेषु अरल्रिमितेषु च सार्दस्तभिर्यवैः 
रल्ञिमितेषु च सप्तभिरयेवैः। इति । 

कामिके लन्यधोक्नम्-केतराकौशेन तस्यौष्ठः। इति । 
सोमश्धुरपि -वदहिरेकाङ्गुलः कण्ठो rege: कचिदागमे। इति । 

साम्प्रदायिकास्तु प्रथमपक्तमेव मन्यन्ते TEA AAAS: | तदुक्तम् एकह स्तसुपक्रम्य- 
खाताद्ाद्येऽङ्गुलः कण्ठ स्त दायं मेखलाः क्रमात् । इति । 

पिङ्लामतेऽपि-खातादेकाङगुलं त्याज्यं मेखलानां खितिर्वेत्। इति । 
अन्यत्रापि--कर्टोऽङ्गुलादहिः काथः। इति । 

सिदान्तशेखरेऽपि- कुण्डे हस्तमिते कणठं कु्ययादेकाङ्गुलं ततः । इति । 

कालोत्तरे च-खाताद्ोऽङ्गुलः AWS: सन्मैकुर्डेष्वयं विधिः । 
चतुर्विं शतिमं भागमङ्गुलं परिकल्पयेत् ॥ इति। 

तष्टोकाकारैव्याख्यातम् -यवोऽ्टगुरितोऽङ्गुलमित्यादिना प्रसिशेनैव हस्ताङ्गुल- 
MANA होमानुसारात् कुण्डमुक्तम्। wa खातादिमानकथना् परिभाषा 

क्रियते। चिकोषिंतङुण्डक्तेतं चतुर्विंशतिधा विभज्य यावां्चतुरविंशतिमो भाग- 
स्त।वत्परिम।णएमङ्गुलं परिकल्पयेदिति । चरतएव सव्यैकुण्डेष्वयं विधिरित्युक्तम् | 

अन्यत्रापि-कण्टोऽटयवमाचः स्यात् कुण्डे तु करमात्रके। इति। 

अन्यत्रापि - कुण्डस्यैककरस्य बाह्मपरितो नेमिभेवेदङ्गुलम् । इति । ॥ ७० ॥ 
दिदस्तादिकुण्डानां विस्तारायामं सूचयन् भेखला आह कुण्ड इति । अतर 

WA षष्ठा्टमहादणंैः Galera: कावा; । विस्तारोत्सेधतो Far 
इति वच्छमाणं पूव्यैवत् aaa aed) रसवेदगुणङ्गुला इति । we 

मन्तरमाचारयरुपेक्छितं शि्यवुद्िपशेकच्ाथँ शिष्थाणाम्रूहापोहवुदिर्यथा स्यादिति | 
तत्र॒पञ्चाङ्गुलानि पञ्च॒ यवाः दे युके इतयं प्रथमा। चतुरडगुलानि 

हौ यवौ मध्या । दे अङ्गुले षड् यवाः पञ्च युका; अन्त्या । अत्र यद्यपि fag 

सप्तनवहस्तानां भेखला नोक्तास्तथापि अगे 

एकदस्तमितं कुण्डमेकलक्ते विधोयते | 

AAU दशकं यावत्तावदस्तेन AeA ॥ 



२१० शारदातिलकम् | 

कुण्डे TAT ताः स्युदंशाष्टत्वङ्गुलान्विताः | 
वसुहस्तमिते कुण्डे भानुपडमत्यष्टकाङगुलाः ॥ ७र२ 
UAT कुण्डं मनुभानुदशाङ्गुलाः | 
विस्तारोत्कषेधतो Fat मेखलाः Tat बुधैः ॥ ७ 
Vga योनिरासामुपर्थ्यभ्वत्यपववत् ॥ ७४ 

इति वरिदस्तादोनां विनियोग उक्तः । अतस्तग्मेखलामानमपि पूव्यैवत् षष्टा्टम- 

Tem ्ञेयः। aa fava षड्ङ्गुलानि सघत यवाः fret युका; fret 
लिख्याः आद्या । पञ्चाङ्गुलानि एको यवः ate युका; चतस्रो लिख्या 
अरैसहिताः मध्या। त्रोर्यङ्गुलानि वयो यवाः पञ्च यकाः षड्लिख्यास््र॑पशोनाः 

अन्त्या | AGES इति । वसवोऽष्टौ त्का; षट् युगानि चत्वारि । अतर षष्टा्टम- 

दादशांशता ग्रन्यक्लतैव प्रकटोक्तता । एवं पञ्चहस्तादावपि Tay ॥ ७१-७२ ॥ 

योनिमाह होतुरिति । आसां भेखलानासुपरि मध्यभागे होतुरगरे अश्वलयपव्रवद् 

योनिः कार्य्या । aga सोमणशग्धुना -- 
तासामुपरि योनिः स्यान्मध्येऽश्वव्यपलाशवत्। इति । 

इयच्च yale: gwar काया Haw इत्यनेनेतदुक्लं भवति । 
वेदो यथा vera न पतति होतुञ्च maa उदश्ुखता वा भवति तथा । 
केषा्चित् प्िमभेखलोपरि केषाच्चिदच्तिणमेखलोपरि योनिः स्थापनीयेति। तदुक्ञम् 

स्वायन्धुवे-प्रागग्नियाम्यकुण्डानां प्रोक्ता RCT | 
पूव्वौ सुखा; स्मृताः ओेषा यथाशोभं व्यवसिताः ॥ इति । 

वैलोकयसारेऽपि- दक्तिणस्था geared जलस्था पश्चिमोत्तरे । 
नवमस्यापि कुण्डस्य योनिदं्तजलस्थिता ॥ इति । 

[अत्र पू्वैशब्देनाग्नेयो जलख्छेति Aas वायव्ये उत्तरेतीशने (7) । ] 
सिद्वान्तशेखरेऽपि--इन्दराम्नियमदि कूकुण्डयोनिः सौम्यमुखो स्मृता । 

योनिः पूष्ीमुखान्येष yaaa स्मृता ॥ इति । 
क्रियासारेऽपि-होमक्षत्पुरतः स्थाप्या दक्िणे प्िभमेऽपि वा । इति । 

सोमण््भुरपि-पूव्वाग्नियाम्यकुण्डानां योनि; स्यादुत्तरानना । 
Garrat तु शेषाणं रशान्येऽन्यतरा तयो; ॥ इति । 

अतेशान्य इति एकदेशेन नवमं कुण्डं ग्टोतम् । एतेन पू्याग्नेयदक्निणकुण्डानि 
नवमच्च कुण्डसुत्तराग्रम् अन्यानि पञ्चकुण्डानि प्रागग्राणीति ॥ ७४ ॥ 



ठेतोयः पलः । २११ 

सुष्टयरतेाकहस्तानां कुण्डानां योनिरौरिता | 
षट्चतुद्ययङगुलायामविस्तारोद्रतिशालिनी ॥ ७५ 

तस्याः प्रमाणमाह सुष्टोति। एकहस्तप्रकतिकलात् सव्यैकुण्डानां चतुः- 

षड्दादशंगैरायामविस्तारोत्रतियुक्ता सव्य योनिः काया । तदुक्त 
तन्वान्तरे-तूनधषष्ठदाद णंशेर्याौनिः कुण्डायतेवेत् | 

रायता विस्तृता तुङ्गा जिनांशेन तदग्रकम् ॥ इति । 

क्रियासारे- तत्षडङ्गुलमायामं विस्तारं चतुरङ्गुलम् । इति । 

इदन्तु एकमेखलापक्ते। अन्ये लन्यथा वणंयन्ति। षट् चतुद्धपङ्गुलायामेति 
षड्दगङ्गुलायामा दादशणाङ्गुलदैष्या षड्दगङ्गलविस्तारति। अ्टाङ्गुल- 

विस्तारा दयङ्गुलोच्छितिरिति। agai 
स्वायम्भुवे - मेखलामध्यतो योनिः कुण्डा तप शविस्तुता । इति । 

सिद्ान्तथेखरेऽपि-दौघौकंपव्धैभिर्योनिविंस्तारेणाऽ्टकाङ्गुला | 
उत्रतिदंपङ्गुलेनास्याः । इति । 

प्रयोगसारेऽपि- तिभागां मध्यतो योनिमायाभे दादश्ङःगुलाम् | 

हादशंशोच्छितां कुयात् किञ्चित् ङुम्भनिवैशिनोम् ॥ इति । 

कविदेकाङ्गुलोऽप्युच्छाय उक्तः | 

यत्रारदोयै- कुण्डलेन विस्तारो योनेरुच्छायतोऽङ्गुला | 

HWE तु दोर्घा स्यात् । इति । 

बैलोक्यसारेऽपि-दैर्ष्यात् सूाङ्गुला Afar विस्तरेण तु । 
एकाङ्गुलोच्छिता सा तु। इति। 

पिङ्गलामतेऽपि--विस्तारोऽष्टाङ्गुलो योनेरुच्छायोऽङगुलसम्मितः । इति । 

अन्यत्रापि -“उत्सेधमङ्गुलम्” इति । तेन दङ्गुलोच्छछायैकाङगुलोच्छाययो- 
fara: | श्रष्टाङ्गुलो विस्तारस्त्रादिभागे। अग्रे सद्कुचितल्नात् wea 

afeaa: योनिमध्ये किञ्चिन् faa कायम् । aga तैलोक्यसारे “मध्ये लाज्य- . 
तिस्तथा” इति । साम्प्रदायिका अपि एतादृशेभेव योनिं मन्यन्ते । अरन्ये तु 
षटचतुरदयङ्गुलेति समसुच्छितमायामादिषु सम्बयते तेन दादशङ्गुलविस्तारा 
दादशणाङ्गुलदोर्घा इादश्णङ्गुलोच्छाया योनिः कार्ययेत्याइः । तदुक्तं पञ्चराते-- 

अर्काङ्गुलोच्छछयां योनिं विदध्यात्तावदायताम् । इति । 

अन्धव्रापि-दादशस्वररूपत्वाद् योनिः स्याद् दादश्णङ्गुला | 

उत्रेधायामतस्तुख्था । इति | 



RRR शारदातिलकम् | 

एकाङ्गुलन्तु योन्यग्र कुय्यादौषदधोसुखम् | 
एकेकाङ्गुलतो योनिं कुण्डेष्वन्येषु वहेत् | 
यवदयक्रमेगीव योन्यग्रमपि वर्चयेत् ॥ ७६ 

एतत्प्दयमपि यथा खगुरुसम््रदायमूहनोयम् | इदन्तुक्लप्रमाणं तिभेखलाप्ते | 

यदा दादशाङ्गुलमेखलापक्तस्तग्मते योनिरक्ता | 

प्रयोगसारे- साच्िको भेखला पव्या विस्तुत्या दादश्णङगला | 
दितोया राजसो पक्षा भखलाऽष्टाङ्गुलैस्ततः ॥ 
SAA मेखला ख्याता तामसो चतुरङ्गुला | 
एथग् विस्तारमेतासु चतुरङ्गुलमानतः ॥ 

सितां प्रतोच्यामायामे सम्यक् पञ्चदश्शड्गुलाम् | 
दिपञ्चाङ्गुलविस्तारां षटचतुर्दयङ्गुलां क्रमात् ॥ 
व्यक्ताश्वलयदलाकारां निगां कुण्डे निवेशिताम् | 

तयोदशङ्गुलोत्सेधां योनिं कुण्डस्य कारयेत् ॥ इति । 

प्रतोच्यामिति एककुण्डप्लानुसारेेति क्रेयम् ॥ ७५ ॥ 
एकाङ्गुलमिति। एतेन चतुरविशंशेन asta योन्यग्रमपि ईषदधोसुखं 

कुण्डप्रविष्टं कुधादिव्युक्तम्। aga नारदोधे-“कुण्डौष्ठो बोधिपत्वत्” इति | 
ae योन्यग्र' कुण्डप्रविष्टागेत्य्थः | 

वैलोक्यसारेऽपि- प्रविष्टाभ्यन्तरे तथा | 

कुश्भदयसमायुक्ता चाश्वत्यदलवग्मता ॥ इति । 

वायवोयसंहितायामपि- 

भेखला मध्यतः कुर्य्यात् पश्चिमे दक्तिणिऽपि वा । 

प्रोभनामग्रतः किञ्चित्रिम्ासुग्भूलिकां शनेः ॥ 
अग्रेण कुण्डाभिमुखीं किच्धिदुत्ख्टभेखलाम् ।. इति । 

अतर ग्रन्यगौरवभयादणदस्तकुर्डान्तं waa योनितदग्रादौनां मानं नोक्तम् । 

तथापि किच्चिदु्यते- भ्रायामः सा[ा]चैविस्तुत्या षष्ां[सत्यु}शेनाथ विस्तुतिः | 
विस्ताराद्धादुत्रतिः स्यादुरत्य्बात्तद ग्रकम् ॥ 
एके काङ्गुलतो योनिं कुण्डष्वन्येषु Teg | 
यवदयक्रभेेव योन्यग्रमपि ACA ॥ 

इति तु गणितापयून् प्रति खलमानेनोक्ञम् । नतु सम्यग्गणनाभिप्रायमिति ॥७६॥ 



तीयः पटलं; | २१९ 

स्थलादारभ्य नालं स्थाद् योन्या मध्ये ATTA | 
नापरयेत् कुण्डकोेषु योनिं तां तन्तवित्तमः ॥ oo 
कुण्डानां कल्पयेदन्तर्नाभिमम्बजसत्रिभाम् | 
तत्तत्कुण्डानुरूपं वा मानमस्य निगयते ॥ 0c 

सुषटयरलाकहस्तानां नाभिरुत्सैधतारतः | 
दिविवैदाङ्कलोपेता कुण्डेष्वन्येषु वर्धयेत् ॥ ७€ 
यवद्यक्रमेगैव नाभिं पृथगुदारधीः | 
योनिकुण्डं योनिमजकुण्ड नाभिं विवर्जयेत् ॥ ८० 
नाभिकचेवं frat भित्वा मध्ये कुर्व्वीत after | 
बहिरंशयेनाष्टौ पवाणि परिकल्पयेत् ॥ ८१ 

नालमाह खलादिति | खलादारभ्य योन्या नालं स्यात् । स्थलादारभ्येत्यनेन 
बाद्यभेखलालग्नं नालं कत्तव्यमिल्युक्घम् । तेन चतुरङ्गुलोत्सेधविस्तागं बाद्य- 
भेखलासन्दष्टां वैदिं कत्वा तदुपरि नालं स्थापयेदित्य्ंः । कथम् मध्ये सरन्धृकं 
यथा भवति तथा मध्ये मध्यभेखलोपरि परिधिपरिस्तरणा्थं wi विधाय अन्धो 

मध्यभागः पूरणोय इत्यथंः। aga पञ्चराते- 
सखलादारभ्य योनिः स्याद्ाष्यभेखलया समा । इति । 

यस्तु मध्ये सरन्धृकमिति नालविशेषणमित्यवदत् स श्चान्त एव । यतः way 

नालशब्दवाच्यतवात् | तस्य सरन्धृकथने तस्थादृष्टार्थापत्ते च | न च नालादाह्य परि- 
ध्यादिखापनमिति वाच्यम् | दृषटेनादृष्टवाधायोगात्। परिधिपरिस्तरण्खलाभावाच | 

प्रयोगसारे तु- योन्याः पञ्चिमतो नालमायाभे चतुरङ्गुलम् | 

विदेगकाङ्गुलविस्तारं क्रमान्रुमनाग्रमिष्यते ॥ इति ॥ ७७ ॥ 
नाभिमाह कुण्डानामिति। कुण्डानामन्तर्नाभिं कल्ययेत्। कुण्डाकारं 

agra वा नाभिं क्त्वा खातमध्ये स्थापयेदित्यधंः । “आतपे afaa नाभिः 
पराण्यङ्गेऽपि दयोः” इति नाभिशब्दपुलिङ्गोऽप्यस्ति । उत्सेधतारतः उच्चत्वविस्ता- 
राभ्याम् । अत्रापि प्राग्बदेकस्तस्य सव्यैकु ण्डग्रकतिभूतत्वात् कुण्डविस्तारषष्टाशेन 

विस्तृता तदर्धा saa भवति । ब्रग्बुजसादृष्यभेवाह नाभिरिति । कुर्वी तेति 
अ्ंथेनेति शेषः । cay नारायणोथे - 

“Una यागभुवः खाते कुण्डे सनत्राभिभेखला । इति ॥ ७८-८१॥ 



२१४ शारदातिलकम् | 

सुष्टिमावमितं कुण्ड शताद्धं संप्रचचते | 

शतहोमेऽरलिमावं AAA सहखक्षे ॥ TR 

दिहस्तमयुते aa चतुर॑स्तमुदौरितम् | 
Mae तु षडठस्तं कोय्यामष्टकरं Way ॥ ८३ 
एकहस्तमितं कुण्डमेकलच्ते विधौयते | 

लक्षाणां दशकं यावत्तावद्धस्तेन Taq | 

दशस्तमितं que कोटिहोमे विधीयते ॥ ८४ 

सव्वं सिद्धिकरं कुण्ड' चतुरखमुदादतम् | 

Gane योनिकुण्डमदैन्दामं शुभप्रदम् ॥ ८५ 

उक्तमुष्यादिकुण्डानां विनियोगमाह सुष्टोत्यादि कोव्यामष्टकरमित्यन्तेन | 

शतदहोभे अरन्निमात्म् इति Be: । तदुक्तम् - 

सुटिमानं ware तु शते चारत्निमात्रकम् । इति । 

संहितायान्तु-कुण्डच्च कोटिहोभेऽपि तदईऽपि कराष्टकम् । इति ॥ ८२ ॥ ८२॥ 

पक्लान्तरमाह एकेति | इदन्तु ुष्माज्याद्यलयद्रव्यविषयम् एककर्त॑कह्टोमपरं वा 

पञ्चकरपञन्तम् । तदूहन्तु छद्रव्यविषयमनेककत्तुकविषयं वा ज्ञेयम् । कोव्या- 

मष्टकरमित्यनेन विकल्यो दश्स्तमित्यस्य। सिदान्तशेखरे तु विशेषः- 

aware तिकरं कुण्डं TAMA TAA | 

कुण्डं पञ्चकरं Wa दश्लक्ताती क्रमात् ॥ 

wee लक्षविं शत्यां कोचर सप्हस्तकम् । इति । 
अन्यत्रापि-केचिदस्त' लोमे दिहस्त' लक्षदन्दे afever face | 

होमे कुण्डं वेदलक्तेऽब्धिहस्त' प्राहरटौष्णां पञ्चकं पञ्चलक्ते ॥ 

WEN WaT सप्तकरं TAA स्यात् | 

वसुलक्ते वसुहस्त' नवलक्ते नवकरं कुण्डम् ॥ 

द शलक्ते दशस्त' दशकरभेवेह कोटिहोभेऽपि | 

दशदस्तान्र हि कुण्डं परमस्ति महोतलेऽसुभिन् ॥ इति ॥ ८४ ॥ 

अथ कुण्डानां फलविशेषानाद स्व्वेति । Se: उच्छेदः उच्चाटनमिति यावत् | 
अयञ्च फलविशेषः पूर्व्वौक्ततत्तदिशि gee एव न्नेयः। AEA 
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शचुच्तयकरं are वर्तुलं शान्तिकरि । 
छेदमारणयोः कुण्डं GSE पद्मसन्निभम् ॥ ce 

afed रोगशमनं कुण्डमष्टाख्रमोरितम् | 

विप्राणां चतुरखं स्याद्राज्ञा वर्त॑लमिष्यते ॥ ८७ 
वेश्यानामर्चन्द्राभं शुद्राणां वासरमीरितम् | 

चतुरखन्तु aaa केचिदिच्छन्ति तान्विकाः | 

कुण्डर्पन्तु जानीयात् परमं THAI: ॥ ८८ 
प्राच्यां शिरः समाख्यातं are दत्निणसोम्ययोः | 
set कुण्डमिलयु्तं योनिः पादौ तु पश्चिमे ॥ ८€ 

काभिके-रेन्द्रयां Vat चतुष्कोणमग्नौ भागे भगाक्षति । 

TRIE मारणे याम्ये देषि निक्तिकोणकम् ॥ 
वारुख्यां शान्तिके ad षडस्तुगचाटनेऽनिले | 

serait पौष्टिके पद्मं रौद्रयामष्टाख्ि मुक्तिदम् ॥ इति । 

पिङ्कलामतेऽपि- कुण्डं कुशेशयाकारं उत्तरे वश्यकर्मणि | 

षडस्तुच्चाटने वायावर्ेनदु मारणे यमे ॥ 
Acie Waa प्राच्यामाकरषेऽग्नौ भगाक्लति | 

वारुण्यां णन्तिकै दत्तमोशे aera मुक्तिदम् ॥ इति । 

सिदान्तशेखरेऽपि-योन्याख्यसुच्यते कुण्डमाग्नेय्यासुत्तरासुखम् | 

प्रजादौ च तापे स्यादशैचन्द्रमथोच्यते ॥ 

याम्ये AUNT शस्तसुत्तराभिसुखं सदा | 

नकते च्खिकुर्डं स्याद् विदेषे Gamay ॥ 

ad कुण्डमतो वच्छे वारुण्यां शान्तिके हितम् । 

षड्स््रमुच्यते FW वायावुच्चाटने पटु ॥ 

VIG ae सोम्ये तत् पु्टिव्ैनम् । 
वच्छे कुण्डमथाष्टाखमोशाने सव्यैकामदम् ॥ इति । 

अत्र chara क्रियमाणयाऽटकुण्डया संयोगण्थक्गन्धायेन तत्ततकुण्डोक्त- 
फलसिहिरपि ज्ञेया | 
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क्रियासारेऽपि - पूर्वाक्तलक्षरो्य कं Fee तालप्रमाणकम् | 
va muda वैव न स्थिरे तु चतुर्मुख | 
कुण्डमतोक्तमागेंख निगायाऽथ सलक्षणम् | 
त्तत्रियोऽपि सबलो वा शद्रस्ताम््रेण बन्धयेत् ॥ 

तदलाभे लि्टकाभिः संबद्ध yes यथा | 

पूर्व्वीदितप्रकारेण spe लेपयेत्तथा ॥ 
aay लक्षणोपेतं कययाग्मुत्तिकयाऽपि वा । 

एतत् FW Talat खुङ्कोयान्र स्िराचैने ॥ 
अत्र च पूव्यैवाक्छैकवाक्यतया तालप्रमाणं TAF | 

Waa AAG कुण्डं स्मयं गोमयाम्भसा | 

Gag सुधया सम्यक् शोधयेदमरर्षभ ॥ 

waaay कुण्डानां परितः सन्धिभिः ae | 

रक्तरच्छालिपिष्टाभ्यां भूषयेद कप्रियं यथा ॥ इति । 

अतोक्त कुण्डानां न्युनत्वे ् राधिक्ये अन्यथाभावे वा दोषमाद 

विश्वकर्ा-खाताधिके भवैद्रोगो होने Gaara: | 
वक्रकुण्डे तु सन्तापो मरणं छिब्रभेखले ॥ 

भेखलारदहिते शोकोऽभ्यधिके facades: | 

भार्य्याविनाशनं FE प्रोत्तं योन्या विना क्तम् ॥ 
अपत्यध्वंसनं प्रोतं कुण्डं यत् करण्वजिंतम् ॥ इति । 

अआगमान्तरेऽपि- मानाधिके भवेन्मव्यमोनदोने दरिद्रता । इत्यादि । 
क्रियासरेऽपि ~ न्युनाधिकप्रमाणं यत् कण्डं जजंरभेखलम् | 

गृङ्धाररदितं यच्च यजमानविनाशकत् ॥ इति । 

वशिष्टसंहितायामपि-भ्रनेकदोषदं कु खडमच न्युनाधिकं यदि । 
त्नात् सम्यक् Uae कत्तव्यं श॒भमिच्छता ॥ इति। 

सिदान्तशेखरेऽपि- मानहोने महाव्याधिरधिकै शवुवशचेनम् | 
योनिरहोने ATA वाग्दण्डः कण्डवजिंते ॥ इति । 

जयद्रधयामलेऽपि- सूत्ाधिके BEET मानहोने दरिद्रता | 

वाग्रोधः WVU स्यादसिषिन्यनखातक ॥ 
श्रधिके चासुरो भोगो मानेनाधिकभेखले | 

व्याधयः संप्रवचैन्ते विभागे स्यादपस्मृतिः ॥ 
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निलयं नैमित्तिकं काम्यं स्थण्डिले बा समाचरेत् | 
इस्तमावेण तत् कुर्यात् वालुकाभिः सुशोभनम् ॥ € ° 

अडङगुलोत्सेधसंयुक्तं चतुरख' समन्ततः | 

एवं प्रोक्तानि कुण्डानि कथ्यते सुकसुबौ ततः ॥ < १ 
ware: स्फुटिते fexage वाच्यता भवेत् ॥ इति । 

seta क्रियासारे भावश्यकतोक्ता- 

दिगदेशक्गण्डनिरमक्तो योऽनलो लौकिको हि सः । 
तस्मादिग्देशकुण्डानि संग्रा ह्याण्ुक्तलकत्तरेः ॥ 
कुण्डमेवंविधं न स्यात् खण्डिलं वा समाखयेत्। इति । 

कुण्डं खातरूपं योनिः ofaaa: इति नित्याभिप्रायेण एककुण्डाभिप्रायेण च 

ग्रन्यक्लदुक्तिः ॥ ८५-८८ ॥ 

कुण्डानुकल्पमादह नित्यमिति । अङ्गुलोत्सेधसंयुकम् । wege पूर््वाक्त- 
लक्षणम् । यदा अङ्गुलानां हस्तशणाखानां Aaa य उत्सेधस्तदुयुक्तम् | । 

यदाइः स्थण्डिलं रत्रिमाव्रायामं चाङ्गृष्टपर््वीब्रतमपि ga निमितं 
वालुकाभिघतुष्कोणं दङ्गुलोत्सेधमेके बुधा हस्तविस्तारयुक्तं तदाइः इति । 

इदमल्पहोमविषयमिति न्नेयम्। 

aga वशिष्टसंहितायाम्-इषुमातर स्थण्डिलं वा संति होमकश्चणि । इति । 

क्रियासारे तु स्थण्डिले देणविशेषोऽप्युक्तः- 
₹होमोऽटदिच् प्राक् प्रहः[पुच्छः] प्रागुदक् प्रवणणोऽथवा | 
उदकाप्रह्वः[ पुच्छः प्रदेशे वा were we स्मृतम् ॥ इति । 

पिङ्गलामते तु विशेषः- 

होमे प्रशस्यते कुर्डं खयण्डिलं वा ₹सन्तिका । इति । 

वायवोयसंहितायामपि- 
अथाग्निकाय्ये वच्यामि aes वा स्थर्डिलेऽपि वा । 
वेद्यां वाऽथायसे पाते ख्ये वा नवे शमे ॥ इति । 

सथर्डिलं वालुकाभिवा रक्तख्द्रजसापि at इति तियासारे विशेषः | 

wa अग्निचक्रमपि विलोकनोयम्। तदुक्तमन्यत- 
नवकोष्ठं समालिख्याऽथेशनिक्रैतयोः क्रमात् | 
वारोैनदरे वायुवह्भयोदंक्िणोत्तरयो न्यसेत् ॥ 
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प्रकल्पयेत् BS यागे वच्यमाणेन वत्म ना | 
श्रीपर्णी शिंशपाक्तौ रशाखिष्वे कतमं[मयं| गुरः ॥ ९२ 

weet विभजेडस्तमावं षट्विंशता पुनः | 

विंशल्य्ेर्भवेदण्डो Gat तैरष्टमिभेवैत् ॥ ९२ 
एकांशेन मितः ate: सप्तभागमितं मुखम् | 

वेदौवंपशेन विस्तारः कर्टस्य परिकौर्तितः ॥ € ४ 
अग्र करटसमानं MAS मागे प्रकल्पयेत् | 
कनिष्ठाङ्गुलिमानेन afd निगंमाय च ॥ €५ 

सू््थादोन् मध्यकोष्टे तु केतु न्यस्य फलं दिशेत् । 
आदित्ये च भवेच्छोको बुधे घनसमागमः॥ 

शक्रस्यानेऽर्थलाभः स्यात् शनिर्हानिकरो भवेत् | 
चन्द्रे लाभं विजानोयाद् भौमे च वधबन्धनम् ॥ 

गुरुः स्यादधंलाभाय राइरहानिकरो मतः | 
कैतुना खल्युमाप्रोति ह्यग्निचक्रे सदैव हि ॥ 
तयं aay गणयेत् सूब्धक्छौदिनभावधि । 

faa नैमित्तिक दुर्गाहोमादौ न विचारयेत् ॥ इति । 
उक्तसुपसं हरन् वच्छमाणएमवतारयति एवमिति। खण्डिलस्यापि कुण्डानु- 

कल्यत्वेनोक्षलात् कुण्डानामेवोपसंहारः aa इति ज्ञेयम् ॥ ८० nee ॥ 

शुचो लक्षणमाह प्रकल्पयेदिति । गओ्रोपर्णी काश्मरो । चोरशाखिनो न्यग्रोधादयः। 
AH प्रयोगसारे- न्यग्रोधोडुम्बराश्वलश्नक्ताः चोरमहोरुहाः । इति । 
वेदित्पशेनेति पादोनतः कण्ठान्तस्थो विष्कम्भ इत्यर्थः | सख च तत्परिष्यानयनेन 
HAT ॥ ८२-८६४ ॥ 

अग्रमिति। अग्रं सुखं award वेदोढतीयां णविस्तारम् । सर्वेषां दे्य- 
waar | सपिंघो fanaa: मार्गमिति कर्डवेदोपरिधिभेदिनम् । तदजं 
मन्त्सुक्तावल्ाम्-- AWTS AAT विदानाज्यस्य निर्गमे | 

quay सुखतः कुर्य्यात्तप्तलोदहशलाकया ॥ इति । 

वश्ि्ठसंहितायामपि- 

सुषिरं कण्ठदेशे स्याद् विशेद् यावत् कनोयसा । इति ॥ ८५॥ 
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वेदिमध्ये विधातव्या भागेनैकेन कणिका | 
विदधीत बहिस्तस्या एकांशेनाऽभितोऽवटम् ॥ ce 

तस्य खाते विभिर्भागे रवत्तमद्वंशतो भवेत् | 
अंशेनेेन परितो दलानि परिकल्पयेत् | 
मेखला Hasta: स्थात् परितोऽद्खाशमानतः ॥ <€ ७ 

दण्डमूलाग्रयोः कुम्भी गुणवैदाङ्शलैः क्रमात् | 
Tg यमाः स्यादण्डस्यानाह ईरितः ॥ € ८ 

षडभिरं गः पृष्ठभागो वैयाः कृन्धाक्तिभवैत् | 
Fae वा हस्तिनो वा पोविणो वा सुखं लिखित् । 

सुखस्य पृष्टभागेऽसाः संप्रोक्तं TT खुचः ॥ ce 

उदिष्टवेद्या रचनप्रकारमाह Fafa) कर्णिका तु खातमध्ये उच्चा रक्षणोया | 

तस्या कर्णिकाया बहिः अभितः asa: । तेनांणदयं संग्टरीतम् । त्रवटो WA: । 
तिभिर्भागेरङगुलदयेनेत्यर्थः। बदिरित्यवटस्य परित इति वत्तं परितः तेनांशदयं 
संग्होतम्। मुखवैद्योः परितः अद्शमानतो भेखला स्यादित्यन्वयः । 
तेनादशेन Basha मेखला कार्य्या । सा च हत्ताकारा भवति । तत्र एकेन कणिका 
दाभ्यामवटः एकेन aay अंशदयेन दलानि एकांशेन मेखला । अर्थादद्ैभागेन 

परितः समचतुरख सोमाघटना काया । तदुक्तं मन्सुक्तावल्याम्-- 

र्दाङगुला भवैच्छोभा समा वा चिचितापि वा। इति। 
श्रताङ्गुलशब्दोऽ"शवाचो । एवमष्टापि भागा sagan सोम्नः कोशेषु 

वल्यादिचित्रं कायसुपदेश्णत् ॥ ८६ ॥ ९७ ॥ 
दण्डेति। Tama अङ्गुलशब्दोऽ वाचो । तेन मूले aaa 

मूलभागसुखः अग्रं तु चतुरंशेन बेदिलग्नमुखः काथः । क्रमादित्यग्रेऽप्यन्वेति | 

तत्र Baga इण अन्यत्र लग्नापि Sr गण्डो कङ्णाकारा काया | 

युगणशब्दस्य “gi yw aafey” इति कोशात् वाच्ये fea सम्भवति । 

लक्तणाङ्गोकरणे प्रमाणाभावात्। तदुक्तं सोमशन्भुना-- 
qa चाग्रं च दण्डस्य गण्डो कङ्कणवद्धबैत्। इति । 

एतेनेकादशांशा जाता; । मध्ये नवांशमितो धारणाधं दण्डोऽवशिष्यते | 
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सचश्चतुविंशतिभिभागिरारचयेत् सुवम् | 
द्वाविंशत्या दण्डमानमंगेरेतस्य कौत्तितम् ॥ १०० 

चतुर्भिरंशेरानाहः कार्षाज्यग्राडि तच्छिरः | 
अंशदयेन fread ag खगपदाक्तति ॥ १०१ 
दण्डमूलाग्रथोरग ण्डी भवेत् कड्णभूषिता | 
wae विधिराख्यातः कौत्तान्ते मण्डलान्यथ ॥ १०२ 

aga महाकपिल पञ्चरात्रे -रसाङ्गुले [ड] भेवेदण्डः। इति । 
अर यद्यङ्गुलश्ब्देनाङ्गुलानि wee तदा सादस्रयोऽ*श दण्डेऽवशिष्यन्ते | 

ततो धारणार्थमवकाश एव न स्यात्। दण्डस्यानाहो विशालता षड्भिरंः 

ara: | वेद्याः पृष्ठभागः कूखाक्षतिरिति एथगेव । ये तु दर्डस्यानाहो 

दैष्य॑मोरितमिति एथग् योजयन्ति षड्भिरंशेर्वेद्याः पृष्ठभागः कूाक्ततिरिति च 

योजयन्ति ते वश्रमुरेव । आनाहश्व्दस्य दैष्यवाचित्वाभावात् दैष्येस्य च 
प्रागुक्तलात्। तदुक्तं मन्तसुक्तावल्याम्- 

षड्ङ्गुलपरोणाहो दणश्डमध्य उदाहृतः । इति । 
कूग्धाक्ततिरित्यतर षड्भिग्गैरित्यस्यानधेक्याच अस्याः Bal सुखस्य एष्ठभागी 

Puen लिखेदिति सम्बन्धः । aM वरदस्य ॥ ९८ ॥ ९८ ॥ 
सतुवलक्षणमाह सुच इति । चतुभिंरगैरानाहो विस्तारः । एतस्येति सम्बन्धः | 

यन्मन्तसुक्ञावल्याम् “दण्डो वेदाङ्गुलर्भषेत्” इति । कैति । कषेलक्तणन्तु-- 

माषो SUIS: स्यात् घोड़शमाषो निगद्यते कर्षः। इति। 
अरंशदयेन तच्छिरः कुयात् । तत् कर्षाज्यग्राहि यथा स्यात् एवं पङ्क खगपदाक्षति 

खनेदिति waar) कड्णभूषिता इत्युकतेगंण्डो शब्दोऽत्र घटपरय्यायः । तदुक्तं 
मन्सुक्तावल्याम्- मरूलाग्रयोः कारयेद् दौ Han चातिमनोहरौ । इति। 

तौ च विशेषानभिधानात् प्राग्बत् aay कङ्णमपि प्रात् काथम्। 
अन्यत विशेषः- तदलाभे पलाशस्य quai gad हवि; । इति । 
wa परणाभ्यामिति मध्यमपर्णम्यामिति नेयम् । “मध्यमेन पर्णेन जुहोति" इति 
ga: वायवोयसंहितायामपि- 

SAGA तेजसो ग्राह्यौ न कांस्यायससोसकौ | 
यज्नदार्मयौ वापि तान्विके; [स्मात्तौ वा] शिल्पिसग्मती ॥ 
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चतुरस्रे चतुःकोष्े कर्णसूतसमन्विते | 
चतुर्ष्वपि च RST कोणसुवचतुष्टयम् ॥ १०३ 
मध्ये मध्ये यथा AAT HAY: पातयेत्तथा | 
पर्व्वापरायते हे दे Aral याम्योत्तरायते ॥ १०४ 

पातयेत्तेषु मतस्येषु समं सूवचतुष्टयम् | 

Gay RUMSEY क्णसूवाणि पातयेत् ॥ १०५ 
तदुदुतेषु मत्स्येषु दद्यात. सूचचतुष्टयम् | 
ततः MST मस्याः WMT Fafa पातयेत ॥ १०६ 
यावच्छतद्ययं मन्तो षट्पञ्चाशत् पदान्यपि | 
तावत्तेनैव विधिना तव सूताणि पातयेत् ॥ १०७ 

ut वा ब्रह्मवक्षादेरच्छिद्रे मध्य उयते । इति । 

अन्यत्र तु- पलाश्र्णभावै तु पर्श्वा पिष्यलोदवैः । इति । 

संहितायामपि- पलाश्पते निग्किद्रं रचिरे स्तुक्स्तुवौ सुने | 
विदध्यादहाऽश्वलयपत्रे सं्चिपते होमक््णि ॥ इति ॥ १००-१०२॥ 

अथ बैदिकायां सव्यैतोभद्रादिमरडलरचनामाह चतुरख इति । वासु- 

मण्डलोक्तप्रकारेण कर्णसूत्रदयसहितं चतुष्कोष्ठयुक्तं TET कुया दित्यर्थः ॥ 

aaa षोडशकोष्ठोत्यादनप्रकारमाह चतुष्विति। चतुषु कोषेषु 

कोणसूतरचतुष्कं तधा दद्याद् यथा मध्ये मध्ये ATA Hay: । मन्तो तेषु मत्स्येषु 

हे प्रागपरायते दे याभ्योत्तरायते इदं समं सूत्रचतुष्टयं पातथेदिति सम्बन्धः | 

एवं षोडशको्टो सम्पन्ना भवति ॥ 
चतुःषिकोष्टोत्पादनप्रकारं सादैपद्येनाह प्ूव्मैवदिति। इदं fag 

स्थानेष्वन्वेति। da प्रकारः । कोणगतचतुःकोष्टेषु पूव्यैवत् कर्णसूत्चतुष्कं 
दक्वा तदुत्पत्रमत्स्यचतुष्केषु Yaad दे प्रागग्र दे उदगग्र सूते इदं aa 

चतुष्टयं faq | एतत् सू्रचतुष्कपातोत्पव्रान्तरालकोष्ठमत्स्यचतुष्के पुनः दे 

WAT चे उदगग्रं सूत्रे दद्यात् । Ta चतुःष्टिकोष्ठानि सम्पद्यन्ते ॥ १०२-१०६ ॥ 

तैनैव विधिना इत्यस्यायमर्थः । कोणकोष्ठचतुष्के पत्यैवत् कणसूत्रचतुषटयं 
दक्वा तदुत्पन्रमत्स्यचतुष्के दे प्रागग्र दे उदगग्र सूते दद्यात्। तत ॒एतत्ख्च- 
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षटविंशता wea लिखत पद्म" स[सु ]लचणम् | 

बहिःपड्क्या भवेत पीठं पड्क्तियुग्मेन वौथिका ॥ १०८ 
दारशोभोपशोभाखान् शिष्टाभ्यां परिकल्ययेत । 

शास्त्ोक्तविधिना vat ततः पद्म समालिखेत् ॥ १०९ 

पद्क्चेचस्य सन्त्यज्य द्वादशांशं वहिः सुधीः | 

तन्मध्यं विभजेद् दत्तेस्तिभिः समबिभागतः॥ ११० 
Tel स्यात कणिंकास्थानं केशराणां दितीयकम् | 
ana तव[पद्म |पवाणासुक्तंशेन दलाग्रकम् ॥ १११ 

बाद्यत्तान्तरालस्य मानं यद् विधिना सुधीः । 

निधाय केशराग्रेषु परितोऽदनिशाकरान् ॥ ११२ 

चतुष्कपातोत्पत्रान्तरालकोष्ठमत्स्येषु षट् प्रागग्राणि षड्दगग्राणि सत्राणि दद्यात् | 

एवं हे शते षटपच्चाशत् कोष्टानि सम्पद्यन्ते ॥ १०७ ॥ | 
कोष्ठानां विनियोगमाह sefinafa । पद्यलिखनप्रकारमनन्तरमभेव वच्यति | 

बहिरिति fay ख्थानेष्वन्वेति। वहिःपङ्क््या परितः अष्टाविंशतिकोष्टासिकया 

वच्यमाणरोत्या पटं Faq तद्वहिः; पङ्क्तियुगमेन परितः अशोतिकोष्ठासकेन 
amare वोधिकां geri aefe: परितः शिष्टाभ्यां पङ्क्तिभ्यां 

हादशोत्तरशतकोष्टाभ्यां दाराणि शोभा उपशोभा Waly कोणान् वच्यमाणरोत्या 

HATA ॥ १०८ ॥ १०९८ ॥ 
पद्मकरणप्रकारमाह wife: तत्र॒ षट॒विंणतपदामकं पद्क्तेवं तदिक्- 

सूतरहयेन कर्णसूव्रहयेन चाष्टधा भेदितं addi तान्येव सूत्राणि पत्रमध्य- 
सूत्राणि । तत्र प्रकारः | पद्मक्षे्रायामं दादशधा विभज्य एकांशं स्वतो 

बदिसू्यजेत्। ततो दशभागान् षोढ़ा विभज्य मध्ये सत्रादिं dary अं शदयेनेकं 

हत्तं॑तदुप्येशदयेनापरं तदुपय्यैशदयेनान्यदिति ठत्तत्रयं कात् । आद्य 

मित्यादुक्तिसु वच्यमाणाद्गावरणादोनां स्थानसूचनायेत्यवघेयम् । सुक्तांशेनेति 

दादशंगेन तत्र ठत्तमग्र वच्यति ॥ ११० ॥ १११॥ 

बाद्येति। ater यत् पचन्तं तस्य यदन्तरालं तस्य मानेन Bal: केशराग्रेषु 
केशरहत्ताग्र निधाय सूत्ादिमिति शेषः । विधिना परित उभयतः पद्ममध्य- 
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लिखित्वा सश्िसंस्थानि तव सूचराणि पातयेत् ॥ ११३ 

MANUS यन्मानं तन्मानं हत्तमालिखेत | 

तदन्तराले तन्बध्यसूवस्योभयतः सुधीः | 
आलिखिद्बाद्यहस्तेन दलाग्राणि समन्तः ॥ ११४ 

सूत्राणामिति शेषः। अरदंनिशकरान् लिखित्वा सन्धिसंस्थानि अरनिशकर- 

सन्िसंस्थानि चत्वारि सूत्राणि aa पातयेदिति सम्बन्धः । मानं यदुविधिनेति 

पाठे बाद्यघत्तान्तरालस्य sad तेन विधिना तेन aaa: । तत्रायं विधिः | 

तत्र॒ इनत्तान्तरालमितसूवरं केशरतत्तदिक्सूतरसम्प्राते संस्थाप्य तदिक् सूत्रोभयतः 

पतन्त स्पशिकेणरदत्तलम्नान्तदयम् अचन्द्र लिखेत्। ud चतु दिक्सूतेषु 
चतुषु RIT च Ad अष्टारैचन्द्रा जायन्ते । एतच्च केशराग्रेष्विति बहु- 

वचनादेव MAG | यतोऽटपत्रमध्ये asl कैशरस्थानानि ततोऽषटटलसिदिरिति | 

ततोऽर्बचन्दरयोः परस्परसम्मातरूपाष्टसन्धिषु सम्बुखीनयोर्दयोयोरेक व सूत्रं TAT | 
एवमष्टपत्राणामपि अष्टौ सोमारेखा उत्पद्यन्ते । सन्ध्यधोवत्तिं सोमारेखोभयतः 

सख्ितोऽदंनिशकरांशो asta: । तदुक्तं - 
दलप्रसि्ैय दलमध्यसन्धौ निधाय Gang दलान्तरालम् | 

दलान्तरालोभयसद्मोलयैः शशाङ्गखण्डेसु दलं प्रसिद्धेयत् ॥ इति । 
अन्यतापि -उक्तकेतस्य fequa संखाप्यान्यदिष्टज्य तु | 

प्रसाथ कोणसूते दे ठत्तदिक्मत्स्यमानतः ॥ 
निधाय केशराग्रेषु दलसन्धींसु लाच्छयेत् | 
पातयित्वा तु सूत्राणि aa पताष्टकं लिखेत् ॥ इति ॥११२-११२॥ 

चतुथे ठत्तमाह दलेति। दलाग्राणां यन्मानं वहिः त्यक्ता हादशांशरूपं तन्मानं 

चतुथे ad कुर््यात्। दलाग्रकरणप्रकारहमाद तदिति । तदन्तराले क्रतदलाग्र- 

त्तान्तराते AAG पतरमध्यस्रस्योभयतः बाश्चहस्तेन समन्ततो feg 

विदिच्छपि दलाग्राणि सुपीरालिखेदिति सम्बन्धः । ततर प्रकारः। चतुधैतान्तराले 

पचमध्यसू्रस्योभयतः सन्िसूत्रस्याग्र wate fama मध्यहठत्ततः दलाग्रहत्त 

पत्रमध्यसूत्रसम्मातपयथन्तं ATs दव्यात् । तत्र waned एकः cael दितोयो 

दलाग्रमध्यसू्रसम्प्रातस्पशं | सचदयाग्रभागश्च परस्पराभिमुखो यथा स्यादिलत्ये- 

तदथै बाद्हस्तेनेतयुक्तम् | ततः Atala al बाद्यख तोणि त्तानि पद्यपत्रमध्य 
रेखाश्च स्वँ सम्यक् माजेथेत् यथाऽष्टदलं पद्मं दृष्टिमनोदरं दश्यते । ११४ ॥ 
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SAAT युगशः केशराणि प्रकल्पयेत् । 

एतत् साधारणं प्रोत्तं पङ्कजं तन्तवेदिमिः ॥ ११५ 

पदानि वीरि पादाथें पीठकोणेषु मार्जयेत् | 
अवशिष्टैः पदैविंदान् गावाणि परिकल्पयेत् ॥ ११६ 
पदानि वौधिसंस्थानि माजंयेत_ पड्क्यमेदतः। 
दिचु दवाराणि रचयेद् दिचतुःकोष्टकेसतः ॥ ११७ 
पदैखिभिरयैक्षेन शोभाः स्यु्दारपाभवेयोः | 
उपशोभा Bisa विभिः STAT | 
अवशिष्टे; ve: षडमिः कोणानां सखाच्तुष्टयम् ॥ ११८ 

केशरप्रकारमाह दलेति। afta सन्िगतपत्रसोमासूत्रान्तराले 

पत्रमध्यसव्रस्योभयतः एकौकस्मिन् पते दौ दौ ane कणिकातत्तलग्नम्रूलौ कशर- 

इत्तलम्नाग्रो अग्रे किञ्चित् स्थुलौ reat Faq उपसंहरति एतदिति । 
aa कुत्रापि पड्जं क्य्यादिति वच्छति । तचायं प्रकारो नेयः ॥ ११५॥ 

पटं कुर्य्यादिति यदुक्तं तग्रकारमादह पदानोवि। पोटा ख्थापितपङ्क्रौ 
एककं कोणकोष्ठं तदुभयपाश्व॑वत्तिं कौष्ठदयच्च एवं च alfa कोष्टानि पादा 
मार्जयेत्। अवश्िटखतुरभिः पदैः पोठगातराणि कल्ययेत्। ated खापित- 
पड्क्तिदयस्थैकाकारेण मार्जनं काम् | 

ature दिच्छिति। हाराद्यधं परितः स्थापितपङकतिदयमध्ये चतुर्टिंज् 
दारचतुषटयाथेम् आन्तरपङ्त्निस्थं मध्यस्चोभयपाण्वैवर्तिं कोष्ठदयं तथा are 

पडङ्क्तिस्थं मध्यसूतरपा््बवत्तिं Mees दाराथे मार्जयेत् । एवं चत्वारि दाराणि 
स्युः ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ 

शोभा आह पदैरिति। अन्तः पङ्क्तिख्ानि दारपाश्वंदयगतानि तोणि तीणि 
कोष्ठानि बाद्यपडङ्क्तिख्यं दारपाश्वंदयगमेकं कं AS AI! एवमष्टौ शोभाः 
Qi उपशोभा इति । अन्तः पङ्क्तिस्थम् उभयतः शोभालम्नभेकौकं ate चरि 
atfe बाद्यपङ्क्तिकोष्ठानि माजंयेत् । एवमष्टावुपशोभाः स्युः । अवशिष्टिरिति। 
उभयत उपशोभालम्नान्यन्तःपङ्क्तिस्थानि त्रोणि कोष्ठानि बाद्यपङ्क्तिस्थानि च 
तरीणि कोष्ठानि माजेयेत् । Ua चत्वारः कोणाः स्युः ॥ ११८ ॥ 



हतोयः पटलः | २२५ 

रञ्जयेत. पञ्चभिरवेमंण्डलं तन्मनोहरम् । 
पीतं हरिद्राचणं स्यात् सितं तण्डुलसम्भवम् ॥ ११९ 
कुसुम्भचृगंमरुणं छष्णं दग्धपुलाकजम् | 
विल्वादिपवजं श्याममिलयुततं व्पञ्चकम् ॥ १२० 
अङ्गुलोतसेधविस्ताराः सौमारेखाः सिताः शुभाः | 
कर्णिकां पीतवर्णेन क्शराण्यरुगेन च ॥ १२१ 
शुक्रवर्णं न प्राणि तत्सन्िं श्यामलेन च । 
रजसा रञ्जयन्मन्ती यदा पीतेव कणिका ॥ १२२ 
HIT: पोतरक्ताः स्युररुणानि दलान्यपि | 
सन्वयः HU शुक्त [वर्णाः स्युः पौतेनाऽप्यसितेन वा ॥ १२३ 

AWAIT पञ्चवर्णनादह रच्ञयेदिति | कुसुन्भेति | अन्ध तारुणान्तरसुक्घम् | 

तथा दोषारजः ्षारसंयुक्तं THRs । इति । 

पलाकजं तुच्छधान्यजम् । “पुलाकसुच्छधान्यं स्यात्” इति तिकाण्डे । तत्क्रिया 

यथा । तुच्छधान्धस्यादैदाहावसरे दुग्धादिना fear ततो वस््रगालितं चुं 

कुात्। आदिशब्देनाऽन्यदरितपत्रादि । aga प्रयोगसारे-- 

श्यामं श्यामच्छदोह्ुतं रजः प्रोत्तं wae । इति । 
श्यामशब्देनात्र efit wad) महाकपिलपञ्चराते तु अस्यावश्यकतोक्ता- 

पोतं fatag विन्नेया शक्तमापः प्रकोत्तिताः | 
तेजो वै carat स्याच्छयामं वायुः प्रकोत्तितः ॥ 
आकाशं क्षष्णवणे्च पञ्चमन्तु महामुने | 

सितेऽधिदेवता रुद्रौ रक्ते ् रह्माऽधिदेवता ॥ 

पोतेऽधिदेवता विष्णुः कष्णे चेवाऽच्तः स्मृतः । 

श्याभेऽधिदेवता नागः समाख्यातो मयाऽनघ ॥ 

Wat ग्रहाय दोहन्ति Ta ्रूरगणणोह्वम् | 

BW सव्यासुरोत्साहं ate वैनायकोन्तथा ॥ 

पैशचीं uaa निन्त हरितं रजः । 
तस्माद्लोभेऽभिषेके च यागे चैव विशेषतः | 

वत्तयेन्मण्डलं तेसु देवसन्तु्टिकारकम् ॥ इति । 



२२६ शारदातिलकम् | 

रञ्जयेत पीटगर्भाणि पादाः स्यररुणप्रभाः | 

गावाणि तस्य शुक्तानि वथषु च AAS ॥ १२४ 

आलिदेत. कल्पलतिका दलपुष्पफलान्विताः 

वरयीर्नानाविषैशिवैः सरव्व॑ष्टिमनोहराः ॥ १२५ 
द्ाराणि भवेतवर्णानि शोभा रक्ताः समोरिताः | 

उपरशोभाः पोतवर्णाः कोणान्यसितभानि च ॥ १२६ 

foal रेखा बहिः कुय्यात् सितरक्तासिताः क्रमात् । 
मण्डलं स्वव॑तोभद्रमेतत् साधारणं स्पृतम् ॥ १२७ 
चतुरं भुवं भिच्वा दिग्भ्यो दादशधा git: | 

पातयेत्तच Fafa कोष्ठानां दृश्यते शतम् ॥ १२८ 

तन्त्रान्तरे तु विशेषः- 

mag वाब्छेद् यदि सिद्िमुग्रां तदणरतैरि् मण्डलानि | 
आभूषयेन्मौक्तिक पुष्यरागमाणिक्यनीलौरहरितैशख रतैः ॥ इति । 

सौमारेखा इति wat: । पूव श्वेतकमलमुक्ता रक्तकमलमाह यदेति । विष्णुशाक्त- 
शवदोक्तादौ तु व्यवस्थितविकल्यो ज्ञेयः । पोतेवेति दितोयपक्तेऽपि। caret 
समाप्य प्रकततमाह पोतेनेति । खेच्छया विकल्योऽयम् । पोढगभभाणोति कमलक्षेत- 
कोणान् | अत्र गभ॑ एषामस्तोति गभ कोणखानम् । अशेदित्वादच्। ततो 
नपुंसकता । तस्येति tsa कल्यलतिकालेखनसुपदेशतो Haq ॥ ११८-१२६ ॥ 

बहिरिति सब्पैवा्मज्ञतसौमारेखाया बाह्य इत्यर्थः । वशिष्टसंहितायान्तु 
विशेषः | 

पोतं yaa सितं देयं पञ्चिभेऽप्युत्तरे तथा । 
wig efaa au पाटलं वद्धिसंखितम् ॥ 

ABA नोलवणंन्तु वायव्ये धृस््रवणंकम् | 

$2 गौरं विनिदिंष्टमष्टपतेष्वयं क्रमः ॥ इति ॥ १२७ ॥ 

मर्डलान्तरमाह चतुरखामिति। wa मत्स्योत्पादनप्रकारासम्भवात् 

दिग्भ्यो हादशेतयक्तिः। aa चतुदिं्ञ दादश्धा भूमिं विभज्य aa सत्राणि 
पातयेदिति \ तवर प्रकारः | Geta घोड्शकोष्ठानि क्तवा तेष्वेकं कोष्ठं समान 



तोयः पटलः | २२७ 

चतुश्चत्वारिशच्च पश्चात् षट्विंशताऽम्बुजम् | 

AS: प्रकल्पयेत् GS पड्त्यां नेवा वीथिका; ॥ १२९ 
SIMA यथापूर््वमुपशोभा न दश्यते | 
अवशिष्टैः पदेः कुयात् षडमिः कोणानि तन्ववित् | 
विदध्यात् पूर्व्ववच्छेषमेवं वा मण्डलं शुभम् ॥ १३० 
चतुरखे चतुःष्टिपदान्यारचयेत सुधोः | 

पदेश्चतुभिः Tar स्यान्मध्ये तत्परितः पुनः ॥ १३१ 
, बोथोश्चतखः कुर्व्वीत मण्डलान्तावसानिकाः | 

दिग्गतेषु चतुष्केषु पङ्जानि समालिखेत् ॥ १३२ 

विदिग्गतचतुष्काणि fara षोडशधा सुधौः | 

माजयेत. खस्तिकाकारं भवेतपीतारुणासितेः ॥ १२२ 
त्रिधा विभज्य afasea प्रागग्रं qaed cam) एततसू्रहयसम्पातोत्पत्र- 
प्रतिकोष्टमत्स्यदन्देषु दे दे उदगग्रं सूत्रे एवमुदगग्रामष्टसूतरी पातयेत् । ततस्तत्- 

सूचसम्पातोत्पन्न कोष्ठमतस्यदन्देषु प्रागग्र दे दे एवं प्रागग्रं षट्सूत्रीं दव्यात् । 

एवभेकशतचतुश्वत्वारि शत् कोष्टानि जायन्ते। कौष्टेरिति पू्वैत्रान्वेति । 
अम्बुजमुक्ञप्रकारेलैव | पङ्कां पटं yaaa) अवशिष्टिरिति। तत्रैकं पद- 
मन्तःपङक्निस्धं पञ्चकोष्ानि बाद्यपङक्रिख्ानि | एवं षड्भिरित्य्थः । शेषमिति 
र्नवाद्यरेखा्रयकरणादि ॥ १२८-१२० ॥ 

नवनाभमण्डलमाह चतुरस इति। तत पच्ैवत् चतुःषष्टिकोष्टानि कत्वा aa 
मध्यचतुष्के rad पद्मम् । ततञ्तुर्टिं्ञ अर्टा्टकोष्टिकाश्चतसो वीथोः Faq | 
एवमष्टदिन्ु चतुःकोष्ठा्टकमवशिष्यते। तद्धित्वा षोड़शधेति पूव्मैवदेव माजंये- 
दिति। मार्जनप्रकारसतु घोडशधेति कोषेषु मध्यचतुष्कस्यैवौ कं कोष्टं परस्मरविरचै- 
कौकदिशि ware agama: कोणकोष्ठादिको्ठत्रयं तदिक्ख्भेव 
माजंेत्। एवमुपशोभाकारवच्चत्वारि चत्वारि कोष्ठानि माजिंतानि सखस्तिका- 
काराणि सम्पद्यन्ते । केचिश्छन्धथा माजेनमाहः | मध्यचतुष्कस्य पूव्मैदिगत- 

कोष्ठदयं yeifein संमान्य तल्लग्नं बाह्यवोयोखथं दक्तिणदिकपरयन्तं कोषठदयं 
ama! एवं दक्तिणदिग्गतकोष्ठद्यं दक्तिणदिशि सम्प्ाज्यं॑तञ्लग्नं are 



रर शारदातिलकम् | 

रजोभिः पूरयेत्तानि खस्तिकानि शिवादितः। 

प्राक् प्रोक्तेनेव मागण शेषमन्यत_ समाप्येत । 
नवनाभमिदं प्रोक्तं मण्डलं सव्वं सिद्धिदम् ॥ १३४ 
पञ्चाज' मण्डलं प्रोक्तमेतत_ खस्तिकवजिंतम् | 
दौ्चायां Saget मण्डलानां चतुष्टयम् | 
सर्व्व॑तन्तानुसारेण प्रोक्तं AAAs ASy ॥ १२५ 

दरति श्रौशारदातिलकषै तोयः पटलः ॥ 

dite पञ्चिमदिक्पयन्तं कोष्ठदयं माज॑येत्। एवं पश्चिमकोषठदयं पश्चिमदिशि 
सन्प्राज्य तल्लग्नं बाद्यवोधोस्थम् उत्तरान्तं कोष्ठदयं माजंयेत्। तत sate 
ated उत्तरदिशि cast aad aerate पूव्यैदिक् पर्यन्तं ahead 
aaq| पक्चदयमपि साम्प्रदायिकभेव । शिवादित ईशानादि वाय्यान्तम् | 

शेषमिति पञ्नरच्ञनादि वोथोषु कल्पलतिकालिखनं रेखा यञ्च ॥ १२१-१२४ ॥ 
afanafaafafa खस्तिकचतुष्कं॑माजयेदित्यर्ध;। चतुषटयमिति । 

एषां विषय उक्तः प्रयोगसारे नवनाभसुक्ता- 

कलशानां नवानान्तु प्रोक्मेतत् परं पदम् | 
तथा प्राक् प्रसते स्थाने पञ्च AKT Fora ॥ 
वोधोस्तदचच संयोज्य चतुष्टयचतुष्टथे | 
सखरस्तिकान्यालिखेदिक्त कोणकोष्टानि मार्जयेत् ॥ 
पञ्चानां कलण्ानाञ्च पदं स्यादेतदुत्तमम् | 
चतुरख्ोदितस्थाने तथा oy समालिखेत् ॥ 

कलशस्यैकदेव[ ASH aT प्रोत्तं साधारणं पदम् । इति ॥ १२५॥ 

इति शारदातिलकटौकायां सन्सम्प्रदायक्षतव्याख्यायां पदार्थादर्णभिख्यायां 

राघवभष्ृक्लतायां SAA: पटलः ॥ ॐ ॥ 



चतुथे; पटलः | 

अथ tat प्रवच्यामि मन्वाणां हितकाम्यया | 

विना यया न लभ्येत सर्व्वं मन्बफलं यतः ॥ १ 

मन्तो यः साधयेदेकं जपहोमाचंनादिभिः। 
क्रियाभिभूरिभिस्तस्य सिद्यन््न्येऽल्यसाधनात् ॥ 
सम्यक् सिदवैकमन्स्य नाऽसाध्यमिह किञ्चन | 
बहमन्तवतः पुंसः का कथा हरिरेव सः ॥ 

दल्थादिना महाकपिलपञ्चरा्रनारायणोययोः | 

अन्यत्रापि--पुस्तकाल्िखितो मन्त्रो येन सुन्द्रि जप्यते । 

न तस्य जायते fafasifata पदे पदे ॥ इति । 

तथाऽन्यतापि--दिजानामनुपेतानां .सखकर्म्माध्ययनादिषु | 
यथाऽधिकायो ARS स्याचोपनयनादनु ॥ 

तथाऽचाऽदौक्तितानाच्च मन्वदेवाचनादिषु | 
नाधिकारोऽख्यतः goer शिवसंस््तम् ॥ इति । 

ATAU च- यदृच्छया Bd मन्तं छृलेनाप्यद्लेन वा | 

Vafed वा गाधावत् तन्जपेद् यद्यनर्थक्तत् ॥ इति । 
ततैव- प्रविश्य विधिवदोक्लामभिषेकावसानिकाम् | 

शरुता तन्त्रं गुरोलेब्धं साधथेदोख्ठितं मनुम् ॥ इति । 
अरन्धतापि- गुरुसुख्याः क्रियाः सर्व्वा भुक्तिसुक्तिफलप्रदाः | 

तस्मात् सेव्यो गुरुनित्यं gaara सुसमाहितैः | 
qaqa: क्रियाः सव्य निष्फलाः स्युयतो रुवम् ॥ इति । 

अन्यतापि- जपो देवार्चनविधिः कार्य्यौ दोक्तानवितेनेरः । 
नास्ति पापं यतस्तेषां सूतकं वा यतात्मनाम् ॥ 

इत्यादिना दोक्छाग्टहोतमन्तफलस्योक्तत्ात् तां विना अविधिप्रा्ेभ्यस्तेभ्यः फलं 
न सिद्धयतोति अवश्यवक्तव्यदोक्तां aa प्रतिजानोते अथेति, अथ मण्डलकथ- 
नानन्तरं मन्त्राणां etait प्रवच्छामि। हितकाम्यया पू्वैप्रक्ञतश्िष्याणामिति 
शेषः । यद्वा वैदिकजनानामिति शेषः । श्रयभेव साम्प्रदायिकः पाटः । एतेन 



२२० शारदातिलकम् । 

सव्यैसामान्यरूपा AAAI Tay! तदुक्ञमोणानशिषेन - 
सा तु मन्त-शिव-शक्ति-विष्णुमेदाचतुविंधा । 

सामान्यभूता खलु मान्तिको स्याद् दोक्ता स्मृता Haig तदत् | 
वर्णेषु चापि fea पूव्यैकेषु स्याच्छै वशाक्तेष्वपि वेष्णवेषु ॥ इति । 

प्रयोगसारेऽपि--मन्तमागानुसारेण सा्तातक्ललव्टदेवताम् | 

गुरुखोद्योधथेच्छष्यं vacate सोचते ॥ इति । 
षडन्वयमहारलेऽपि- 

विविधा सा भवेद् दोक्ता प्रथमा त्राणवो परा | 

शाक्तेयो शाम्भवो चान्या सव्योसुक्तिविधायिनेो ॥ 

मन्त्ार्चनासनस्थान ध्यानोपायादिभिः कता | 

Stal सा त्राणवी प्रोक्ता यथाश्णस्तोक्तरूपिणो ॥ 
fas खशक्तिमालोक्य तथा केवलया शिशोः । 

निरुपायं क्ता eter शाक्तेयो परिकौत्तिता ॥ 
अभिसन्धिं विना चय्शिष्ययोरुभयोरपि । 

देशिकानुग्रहेरैव शिवताव्यक्तिकारिणौ ॥ 
सेयन्तु शाम्भवी eter शिवावैशनकारिणौ ॥ इति । 

अतएव gag मैरवोपटले वच्यति "दोक्षा प्राप्य" इति । तच शक्तिदो्तां 
प्राप्येत्यर्थः । तथा दाद शत्तरे “दोक्ठितो विजितेन्द्रियः" इति । aa awa- 
मार्गेण दोक्ित इत्यथः । तथा गेवपच्चाक्तरेऽपि “दोक्तितः Taam” इति । 
तत्र शक्तिविष्णुशिवदोक्तास्तत्तत्तन्वे fa) मन्बिणामिति पाठे मन्विणां 

हितकाम्यया eat प्रवच्छामि। उत्तरां सव्यैपम्रन्फलमिति मन्वश्ब्दस्यो- 

चारितत्वात् अत्र मन्ाणामिति सम्बद्धयते इति वदन्ति । परन्तु सुख्यमन्तपदस्यैव 

सम्बन्धाभावात् यदपि मन्वपदं तदपि दत्तिगभिंतमिति न समञ्जसः पाठः । 
आचाथा अपि-- 

अथ ware विधिवन्मनुनां दोक्षाविधानं जगतो हिताय । इति । 
बायवोयसंहितायामृ- 

शाम्भवो चैव शाक्तो च मान्तो चैव शिवागमे । 

दोक्छोपदिश्यते वेधा शििन परमाकना ॥ 

गुरोरालोकमातेए स्मशौत् सम्भाषर्णद्पि | 
सद्यः सन्ना भवेन्नन्तोर्दील्ला सा Atal मता ॥ 



चतुर्थः पटलः । 

दिव्य ज्ञानं यती ददात् कु्यात् पापस्य saa: | 
तस्माद् Stata संप्रोक्ता देशिकेस्न्ववैदिभिः ॥ र 

शाक्तो ज्ञानवतो erat शिष्यदेहं प्रविश्य तु । 

गुरु योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा ॥ 

मान्तो क्रियावतो दोक्ता कुण्ड [र मण्डलपूब्विका । इति । 

यतो यस्मात् ALT | यया staat विना । सर्व्वे च ते मन्त्रञ्च तेषां यत् फलं 
तन्न लभ्यते न प्राप्यते। एतेनैतदुक्घम् । यः कञ्चन मन्त्रो दोच्तयैव शिष्येण गुरुभ्यो 
ग्राह्यः | अन्यस्य फलदायकत्वनियमाभावात् | किञ्च शिवादिदोक्तया तत्तन्मन्ाणा- 
मेव WAAAY अनया तु सव्धमन्त्राणणम् | AAW aay तन्मन्तफलमिति 
फलविणेषणत्वेनापि व्याख्येयम् । तेनोपदेशदिमातेण सकलं फलं न प्राप्यते । 

अनया तु सव्यैमपोत्य्थः। उपदेशस्यापि तन्त्रान्तरे विहितल्रादिति। 
मन्तशब्दव्युत्मत्तिरुक्ता पिङ्गलामते-- 

मननं विश्वविज्नानं art संसारबन्धनात् । 

यतः करोति संसिद्ठो मन्व इत्युच्यते ततः ॥ इति । 
रुद्रयामले च--मननात् ताणनाच्वैव मदूपस्यावगोधनात् । 

मन्त इत्युच्यते सम्यक् मदधिष्टानतः प्रिये ॥ इति। 
्रन्यव्रापि- गु्ोपदेशतो मन्तो मननात् ताणनादपि । इति ॥ १॥ 

दोच्षाशब्दव्यत्पत्तिमाह ज्ञानमिति। दव्यात्-च्यमित्यनयोराद्यणंमादाथेयं 
निरु्तिः। “्प्यक्तरसाम्याबिबरूयात्” इति यास्कोक्तेः । तदुक्ञं - 

ददाति यस्मादिह दिव्यभावं मायामले क्च च संचिणोति । 
फलं चतुर्वगंभवच्च यस्मात्तस्मात्तु दोक्ेत्यभिधानमस्याः ॥ इति । 

प्रयोगसारेऽपि -- दोयते ज्ञानसङ्गावः Vlas पापसञ्चयः । 
तेन fafa सा ज्ञेया पाशच्छेदाह्नया क्रिया ॥ इति । 

wa दोक्तायाभेव aan नित्यपूजाया अपि वच्यमाणत्वात् देशिकौरित्यनेन 

सूचितम् । स्नानात् ya front किच्धिदुच्यते। at qed vara 
स्मतयुक्तविधानेन भौचादिकं teafeg विधाय रात्रिवासः परित्यज्य वासोऽन्तरं 
परिधाय मन्त्रस्नानं क्षत्रा देवग्हमागत्य सम्राजं नोपलेपनादिकं aa देवस्य 
निमौल्यमपसाथ पूल्ैदिनावणिष्टपतादिनाऽभ्य यं नमस्कुर्यात् । अन्यथा 

दोषदशेनात् | 

२२१ 



२२२ शारदातिलकम् | 

यदाहः-ढषाक्रान्तः TYAS: कन्यका च THA | 
देवता च सनिर्माल्या हन्ति पुण्यं पुराकतम् ॥ इति । 

तदुक्त मन्तन्त्प्रकाथे-- 

स्मृत्युक्ञेन विधानेन सम्यक् शौचं विधाय च | 
Wales पादावाचम्य Hal न्यासं यताब्वान् ॥ 
प्रविश्य देवताख्धानं निर्मास्यमपक्तष्य च | 

दव्यात् पुष्याच्ञलिं विद्ान्यपाद्ये तयैव च ॥ 
मुखप्रक्षालनं दद्याद् दद्याद्र दन्तधावनम् । 
दव्यादाचमनोयच्च दय्यादासोऽमलं भम् ॥ इति । 

ततो यथोक्तासने उपविश्य गुरुन् मदैनि ध्यायेत् । 

प्रातःशिरसि शक्लोऽने दहिनेतं feast गुरुम् | 

प्रसन्नवदनं णान्तं स्मरेत्तत्रामपूव्मैकम् ॥ 
ag ठेवो न चान्योऽसि agate न शोकभाक् । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यसुक्तस्वभाववान् ॥ 

इति गुरुदेवतामनामैक्यं भावयित्वा प्रा्थ॑येत् - 
व्रैलोक्यचैतन्यमयादिदेव Bary विष्णो भवदान्नयैव | 
प्रातः aya तव प्रियाथ सुंसारयातामनुवर्तयिष्ये ॥ 

जानामि wat न च मे प्रठत्तिजानाम्यधग्धे न च मे निहत्तिः । 
केनापि 2a ददि सितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ इति । 

अत्र खनाय विष्णो इति शिवादावृहः कायः । चण्डोश wan इत्यादि ततो 
देवतागुणनामादि कौत्तंयन् सखरानाधे नद्यादौ गच्छेत् । alata स्रानादिको- 
पदेशोऽनुक्रमकथनाय | 

यतश्च -अशचिवस््रमल्नातमनलङ्ारं पुरुषं देवता नाऽधितिष्ठन्ति। इति । 

अनेन मन्ननखानाशक्तः खानान्तरमपि कुबादिल्युक्तं भवति। यदाइः - 
भूत्या वा गोरजोभिभ॑वति विपदि तत् केवलैर्वाऽपि मन्तैः। इति । 

अथच विधिवत् खात्वा gafaah क्रियाः wet इति मन्तानं atari 
aang कर्तव्यमिति सूचितम् | 

अथ स्नानं प्रवच्छयामि सव्यैपापहरं भम् | 
यत् AA साधकः सम्यक् TATA भवेत् ॥ 

इत्यादिना महाकपिलपञ्चराते | 



चतुथः पटलः | २२२ 

चतुर्विधा सा afer क्रियावल्यादिभेदतः। 
क्रियावती saat कलात्मा वैधमय्यमि ॥ ३ 

वशिष्ठसंहितायामपि--क्षत्वादौ वैदिकं ard ततस्तान्तिकमाचरेत्। 

इत्यादिना च मन्तस्नानादिविधिरुक्तः। aa मन्वस्रानं दिविधम् आन्तरं arerg | 

तत वेष्णवच्रानमान्तरसुक्तं वशिष्ठसंहितायाम्- 
अनन्तादित्यसङ्गशं वासुदेवं चतुर्भुजम् | 
श्ङ्नचक्रगदापद्मसुक्टं वनमालिनम् ॥ 

तत्पादोदकजां धारां निपतन्तं खम्दैनि | 
चिन्तयेद् ब्रह्मरन्ध्रेण प्रविशन्तीं खकां तनुम् ॥ 

तया HAMA सव्वैमन्तदृह[मितदेह]गतं मलम् | 
ततृक्षणादिरजा मन्तो जायते स्फटिकोपमः ॥ 
इदं ख्रानं वरं मन्चात् सहस्रम[खाद् ]धिकं स्मृतम् । इति । 

श्तमाभ्यन्तरं Glaqa योपञ्चमोमते- 
स्नानप्रकारो दिविधो बाष्याभ्यन्तरमेदतः | 

आन्तरं ज्ञानमत्यन्तरहस्यमपि सादरात् ॥ 

कथयामि wa चतुर्वर्गा्षयेऽपि च । 

संवित्त्रयमनुद्मुत्य चरणततयमध्यतः ॥ 

खवन्तं सच्चिदानन्द प्रवाहं भावगोचरम् | 

विसुक्तिसाधनं पुंसां स्मरणादेव योगिनाम् ॥ 
तेना्नावितमात्मानं भावयेह्व शान्तये | 

एवमाभ्यन्तरं स्नानम् । इति । 
त आभ्यन्तरं Baga 

1 मूलमन्त्रेण प्राणायामपुरःसरम् | 

gala मानसं स्नानं aaa विहितच्च तत् ॥ इति । 
बाप्रकारस्तुच्यते। खशाखोक्तविधिना साल्वा प्राणायामपुरःसरमङ्गं षड्गानि 
विन्यस्य- नि वर . 

ब्रह्माणडोदरतोर्थानि करैः Weis ते रवे । 

तेन सत्येन मे देव ate देहि दिवाकर ॥ 
AF च यमुने चैव गोदावरि सखरखति | 
नदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सत्रिधिं कुर ॥ 



२२४ शरदातिलकम् | 

ताः कमेणेव कथ्यन्ते तन्तेऽस्िन् सम्पदावहाः ॥ ४ 

आवाहयामि at देवि खाना्थंमिह सुन्दरि । 
एहि ae नमसुभ्यं सब्यैतोर्थं समन्विते ॥ 

इति मन्वैरङ्कशमुद्रयाऽऽदित्यमण्डलात्ोर्थमाक्तश्य आवाह्य वमिति wate नियोज्य 
सोमसूर्य्याम्निमर्डलानि तत्र॒ सञ्चिन्त्य वं दत्यखतवबोजेन दादशघाऽभिमन््ा 
कवचेनावगुर्ठय WAY संरच्छ सरूलमन्ेलैकादश्वारमभिमन्त्य 

ॐ आधारः सव्यैरूप[भूत)]स्य विष्णोरतुलतेजसः | 
AQUA ततो जाता अपस्ता प्रणमाम्यहम् ॥ 

इत्युपस्थाय निमज्जेत् । 
अनेनोपस्याय aa निमज्नेचिन्तयन् हरिम् | 

दरति मन्ततन्तप्रकाशोक्तेः। aa qaaad tanafag सञ्चिन्त्य sae मूल- 

मन्त्रेण सप्तक्लत्वो दादशक्लत्वो वा शहमुद्रया कलशसुद्रया वा अआमानमभिषिच्य- 

सिटक्ोनिंखिलं fad मुहः शरं प्रजायते । 
मातरः सव्यैभूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम् ॥ 

तार-वारूणबोजेन पुटि तन्तेनमु्चरेत् | 
aaa मलरूपां याः Veazey संखिताम् | 
चालयन्ति निजस्मशदापो नित्यं पुनन्तु माम् ॥ 

इति मन्ाभ्याञ्चाभिष्यि- 

यन्मे केशेषु दौ्भाग्य' सोमन्ते यच्च wala | 

ललाटे कणयोरन्तणोरापस्तद् घ्नन्तु वो नमः ॥ 

आयुरारोग्यमश्वय्यं मरिपक्तक्तयं सुखम् | 
सन्तोषः चान्तिरास्तिक्यं विद्या भवतु वो नमः ॥ 

दरत्यभिषिच्येत्। इति are मन्तसख्रानम् | 
अभिषिष्वेदथात्मानं वारुशेमूलविव्यया | 

इति मन्तन्प्रकाशे उक्तेः । तदुक्तम्- 
विहितावश्यकः शौचमाचामं दन्तधावनम् | 
सुखप्र्लालनादोनि क्रत्वा खानं समाचरेत् ॥ 

न्द्रा न्ता [हुशमुद्राभ्यां deans मण्डलात् | 
आवाद्याऽम्भसि संयोज्य सोमसू्यौग्निमण्डलम् ॥ 
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afer मन्तो and निमज्जेत् सुसमाहितः । 
मूलमन्तं समावच्यं मनसोलिख्य चाक्षतिम् ॥ 
उल्यायाऽऽचम्य तत्पश्चात् षडङ्गन्याससंयुतः | 

Malt मूलमन्तेण मुद्रया AANA ॥ 

सपतङ्लत्वोऽभिषिच्याऽथ मनुना मन्वितैजंलैः। इति । 

वशिष्टसंहितायामपि- 

विन्यस्याङ्ग षडङ्गानि प्राणायामपुरःसरम् | 

PABA MAA ATTICA ॥ 
वमित्यनेन TM कवचेनावगुणठयेत् | 

संरच्ास्वेण Waa मन्त्रय दरस] संख्यया ॥ 
निमज्य तस्मिन् यदेवं ध्यायेच्छक्तया जपन्मनुम् | 
VAT FAFA वड़ा स्नायाद् दिषट् ततः ॥ 

शालग्रामशिलातोयं तुलसोगन्धमिधितम् | 
mal 1g भ्ामयंस्विः प्रच्तिपेत्रिजमूदैनि ॥ 

शालग्रामशिलातोयमपोत्वा यस्त॒ मस्तके | 
ware प्रकुर्वीत ब्रह्महा स निगव्यते ॥ 
विष्णुपादोदकात् पूवव विप्रपादोदकं पिबेत् | 
विरूबमाचरन््मोहा दाव्महा स निगद्यते ॥ 

एथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । 
ससागराणि तीर्थानि पादे विप्रस्य दस्षिणे ॥ 

तवः संतो देवान् मनुषयांस्तपंयत् पितृन् । 
पोडयित्वाम्बरं चोर Waa यन्नतः ॥ 
घारयेदाससो शुद्धे परिधानोत्तरोयके | 
afapa TEN शक्ते आाचमेत् पोठसंस्थितः ॥ 

SETS faq’ वा क्त्वा सन्ध्यां समाचरेत् ॥ इति । 
अहु -कुम्ध-श्सुद्रालक्षणानि यथा-- 

दक्तमुरिग्टहोतस्य वाममुषटेसु मध्यमाम् | 
प्रसाथ AMAA Gaya AT ॥ 
दक्ताङगुष्ठे पराङःगुषठं faa हस्तदयेन तु । 

सावकाशावकंसुरिं कुर्यात् कुम्भस्य मुद्रिका ॥ 
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वामाङ्गुषठन्तु wea दच्तिणेन तु मुष्टिना | 

Halas तथा सुष्टिमङ्गुष्ठन्तु प्रसारयेत् ॥ 

वामाङ्गुल्यस्तथा शिष्टाः संयुक्ताः सुप्रसारिताः | 

दक्तिणाङ्गुष्ठसंस्णृष्टा qa wee चोदिता ॥ 

तत्र वैष्णवतिलके विशेषः-- 
ललाटे तु गदा काया Al चापं शरन्तघा | 
नन्दकस्चेव हृन्मध्ये TE चक्रं ुजदये ॥ 
शह्भचक्राङ्कितो विप्रः श्मशाने स्तयते यदि । 

प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य नारद ॥ दति । 

गैवैस्तं पण्ड धारणानन्तरमेव भस्मना तिपुर्डुधारणमपि कायम् । यतो दिजाना- 

मूहपुण्डस्यावश्यकत्वम् | aga ब्रह्माण्डपुराणे- 
ऊद पुण्डष्जुं सौम्यं ललाटे यस्य दृश्यते | 
स चाण्डालोऽपि शदात्मा पूज्य एव न संशयः ॥ 

अश्चिश्चाप्यनाचारो मनसा पापमाचरन् | 

शुचिरेव भवेन्नित्यम् ब पु्डाद्धितो नरः ॥ 
मग्मियार्थं ware वा रक्ता चतुरानन | 
aaa धारयेतरित्यमू हं पुर्डमतन्दरितः ॥ इति । 

wa जिपुर्डधारणविधानं यथा-- 

भस्माम्निहोत्रसन्भृतमानयेच्छोधितं बुधः | 

यदा धरामसंसणष्टं सद्येनानोय गोमयम् ॥ 
वाभेन पात्रे संशोष्य[योज्य] अघोरेण विनि्ंहेत् | 
ततपुरुषेण समुद्ुत्येशानेन विशोधयेत् ॥ 

इत्यन्तु संस्कतं भस्म श्रम्निरित्यादिमन्वतः | 

विदधज्याङ्गगनि tee पुनरादाय मन्तः ॥ 

तदुद्रायैस्मरादुत्रह्मे |ति ago wade र्द्रसंख्यया | 

प्रणवायैचतुर्घोद्दन्तेनामभिरशवः ॥ 
पञ्चवर्णात्तरायेश्च भालांसोदर्ृतसु च | 
बिषुण्डुधारणं garage पञ्चाक्षरेण च ॥ 
fag’ धारयन्मन््रो साक्षाच्छिव इवापरः ॥ इति । 

tay । “त्रम्निरिति wat वायुरिति भस्म जलमिति भस्म खलमिति भस्म व्योमेति 
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भस्म सव्वं ह वा इदं मस्म मन एतानि adfa भस्मानि तस्मराद्रतभेतत् पाशुपतं 

यद्भस्मनाङ्गानि GAG | तस्मात् ब्रह्म तदेतत् पाश्पतं पश्पाश्विमोक्ञाय" | 

यजुषा पञ्चाक्रेणित्यथं; । 

प्रकारान्तरेण वा- 

ललाटे ब्रह्माद्य] विन्नेयो[यं] हृदये हव्यवाहनः | 

नाभो स्कन्दो गले पूषा रुद्रो दक्तिणएबाद्कै ॥ 
आदित्यो बाहुमध्ये च शशो च मणिवन्धके | 

वामदेवो वामबाहौ ATTA WAT: ॥ 

मणिविन्धे च वसवः Wet हरः स्मृतः | 

शम्भुः ककुदि संप्रोक्तः परमात्मा शिरः स्मृतः ॥ इति । 
वायवोयसंहितायाममन्वकभेव तिपुण्ड्धारणमुकतम् | 

नन्धस्तकरो wat fages’ भस्मना लिखेत् । इति । 
भस्मग्रहणमपि तकरैवोक्तम् | 

frame संग्राह्यमग्निहोतोड्धवन्तु वा | 

वेवाद्चागनुगद्वं वापि cat एचि सुगन्धि च ॥ 
कपिलायाः शक्तच्छस्तं ग्ट होतं गगने पतत् | 
न fara नाति कठिन न दुर्गन्धि न चोषितम् ॥ 
उपधः परित्यज्य wetarg पतितं यदि | 
forte शिवाग्नौ तु तत् fatter: ॥ 

्रपक्रमतिपक्रञ्च सन्त्यज्य भसितं सितम् | 

आदाय वाससाऽऽलोद्य भस्माधारे विनित्तिपेत् ॥ 

भस्मसंग्रहणं Hare टेषैऽनुदासिते सति | 

Veda छते यस्माचचण्डभस्म प्रजायते ॥ इति । 

ततः खशखोक्तसन्ध्यां HAT मन्सन्ध्यां FA | तद्यथा । प्राणयामवयं क्त्वा 

HIT दक्षहस्ते Vee मूलमन्तेण विः संजप्य तेन yaa विराचम्य पुनस्तोर्थंजलं 
दक्षहस्तेन सव्यहस्ते निधाय मूलेन विधाऽभिमन्ा तद्गलितोदकनबिन्दुभिः सप्तधा 

मूलेनातानं wast safe जलं दक्षहस्ते ग्टहौतल्वा नासिकासमोपं नोत्वा 
इडया देहान्तराक्षष्य क्षालितैः पापसच्चयैः छष्णवणं तदुदकं caren विरेचितं 

ध्याता पुरःकल्पितवज्रशिलायामन्वमन्तेण प्रकतिपेत् | इदमघमषं णम् | पुनरव्लिना 

जलमादाय खूधमण्डलस्थाय Sassi कल्पयामोति तत्तद्गायत्मा मूलेन वा 



रेट शारदातिलकम् | 

देशिको षिधिवत् ater क्रत्वा पौर्व्वाह्िकौः क्रियाः | 
यायादलङ्कतो मोनौ यागा यागमण्डपम् ॥ ५ 

fal दश्वा सूथ्यमण्डलस्थं देवं ध्यायन् Gandia तत्तम्मतरगायतीं 

मूलमन्तं वाऽष्टाविंश्तिवारं जपेत्। ततो qanaqer देवं तप॑यामोति 

अष्टाविंश्तिवारं afar aawa टेवत। afer aire द्वा 
संहारमुद्रया ae विज्य स्यधादिकं ane देवतासतुतिं पठन् यागमण्डपं 

गच्छेदिति | aga मन्वतन्तप्रकाणे- 

क्त्वा Tent जपन् Wid याया यागमन्दिरम्। इति । 
तथा- उक्तेनैव विधानेन क्त्वा ख्रानन्तु तान्विकम् | 

वैदिकीं afaat aaat कत्वा तप॑णमेव च ॥ 
जयन् स्तोत्राणि नामानि यायादेवनिकेतनम् । इति । 

मौनोत्यनेनान्धजनसम्भाषानिषेधः। संहारसुद्रालक्तणं यथा- 

अधोमुखे वामहस्ते APIS दक्षहस्तकम् | 

सिघाऽङ्गुलोरङ्गुलिभिः संयोज्य परिवर्तयेत् ॥ 

प्रोक्ता संहारसुद्रेयमर्पणे तु प्रशस्यते, इति । 

aga महाकपिलपञ्चराते-- 
उपविश्य शचौ देशे प्राणायाम वयं कमात् | 

Wawa Bal वै देहे Hala मार्जनम् ॥ 
नासामाश्चिष्य तोयेन ततस्तेनाऽघमर्षणम् | 
समस्तेन समुदिष्टं अध्यै पापहरं शभम् ॥ 

खपस्थानं ततः कुयात् TATA मन्तवित् | 

ae ज्योतिर्मयं विष्णु" मण्डलस्थं महासकम् ॥ 
जपं पश्चात् प्रकुर्वीत मूलमन्त्रेण साधकः | 

गायत्रा वाऽथ वैष्णव्या प्रणवाद्यन्तकहयम् ॥ 
उपविश्य शचौ देशे ततस्तपणमाचरेत् | 
विष्णाश्चा देवतास्तत्र fuga मनुजानथ ॥ 

तपयेत्तान् प्रयज्नेन AAT मापयेत् | 
मूलमन्वं जपन् गच्छेद् यावत् प्राप्रोति वे श्टहम् ॥ 

प्राप्य हस्तौ च पाटौ च ATA Ae aA: | 

यागमण्डपमासाद्य विशेत् wat प्रदक्षिणम् ॥ दति । 



अन्यतापि- 

चतुथः पटलः । 

घनराचम्य विन्यस्य षड्ङ्गमपि पूव्यैवत् | 
वामहस्ते जलं we गलितोदकबिन्दुभि; ॥ 

सप्तधा प्रोक्तं क्त्वा सूद मन्तं TART | 
अवशिष्टोदकं care संग वुद्धिमान् ॥ 

इड्याऽऽक्तष्य देहान्तः चालितः TTA: 1 
away तदु दकं दक्षनाड्या विरचितम् ॥ 
दक्षहस्तेऽथ तम्न्त्रो पापरूपं विचिन्त्य च । 
पुरतो anand प्रचिपैदस्मन्ततः ॥ 

दिनेश्णयोत्च्िपेत् तिष्ठन् वारिणा चाऽच्ञलिज्रयम् | 
TAA TAM गायत्रीं प्रजपेत् TA: ॥ 

रविमर्डलगं टवं प्रणिपत्य ज्षमापेत् | 

PRCA तीर्थसुदास्याचम्य वाग्यतः ॥ 

एवं स्यां समाप्याथ न्यासकन् समारभेत् ॥ इति। 
Tama तु--ततः शिवामवीरमन्वैः कत्वा Ae शिवासकम् | 

मार्जनं संहितामन्तैस्तत्तोधेन समाचरेत् ॥ 
वामपाणिपतत्तोययोजनं सव्यपाणिना | 

उत्तमाङ्ग क्रमाखन्तेमाजनं समुदाहृतम् ॥ 

नोत्वा तदुपनासाग्रं दन्नपाणिपुटे सितम् | 

बोधरूपं सितं तोयं वामयाक्षष्य कुम्भयेत् ॥ 

तत्पापं कल्नलाभासं fara रेच्य aan fate] । 
fate व्रशिलायां यत्तद्भबेदघमेणम् ॥ 
खाहान्तशिवमन््ेण कुशयुष्यात्ततान्वितम् | 

शिवायाऽष्याच्नलिं दत्वा गायती शक्तितो जपेत् ॥ 
समाचम्य विधानेन त्यज्ञलेनाऽष्यसुषरेत्। 

गरक्तपुष्पादितोयेन मूलमन्वेण भानवे ॥ इति । 

वायवोयसंहितायामपि- 

आचरेद् ब्रह्मयन्नान्तं Ral देवादितर्पणम् | 

मण्डलस्थं महादेवं ध्यात्वाऽभ्यच्यं यथाविधि | 

दद्यादष्यं' ततस्तस्मै शिवायादित्यरूपिणि ॥ इति । 

२२८ 
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iv 

आचम्य विधिना aa सामान्याष्य विधायच ॥ 

दारमस्ताम्बुभिः प्रोच्य aga समाचरेत् । € 

शिवसंहितायान्तु- 

व्योमव्यापोति यो मन्तः पञ्चब्रह्माणि यानि च। 

ये मन्त्राः framaan wea fa यथाक्रमम् ॥ 

सव्वैपापापदा प्रोक्ता विद्येयं शिवसंहिता । इति । 

आमोमूमा यतो व्योमव्यापिने च प्रकोरत्तयेत् | 
प्रणवायन्तरुबोऽयं व्योमव्यापो प्रकोत्तितः ॥ इति । 

श्रयं सामान्यविधिः। मन्तविशेषे आचमनादौ मन्विशेषास्तत्तत्कश्योक्ता 

अनुसन्धेया; | इय सन्या त्रिकालं काथा । यदगस्त्यसंहितायाम्- 

THA गुरु" ध्यात्वा रमसन्ध्यामथाचरेत् । सायं प्रात aes इति । 

ओैवागमेऽपि-प्रातर्मध्याङ्सायाङ्के सन्या कुर्य्याच्च मन्तवित्। इति ॥ २-५॥ 
आचम्येति। aa यागमर्डपवाद्यदेशे। महाकपिलपञ्चरावे तथोक्तेः । 

विधिनेति स्मत्युक्लविधिना वेष्णवादिविधिना च । यदाइः- 

MAA NEE: सूपवोतो बडा Tei जानुमध्यस्वाइः | 
aa चे्तन् सूपविष्टोऽथ मनो स्याद प्रहस्ते कधोराचमिष्यन् ॥ 

अदुष्टरसमन्धा दैरकोटाफेणवुददैः । 
अनु्णैरम्बुभिः शैराचामेदपि ated: ॥ 

हत्कर्डास्यगताः पुनन्ति विबु[वि]धानापो दिजातोन् क्रमात् 
विः पोता वरषल-स्ियावपि aq कुण्डानुलोमादिकान् | 
आचम्य तिरपस्तिवेदपुरुषाः परोणन्ति निश्चि यत् 
दिः साथव्यै षड्ङ्गयन्नपुरुषाः प्रोताः स्युरङ्गु्ठतः ॥ 
प्रोणात्यर्वमनामिकानयनयोः UNF तथाऽङ्गुष्ठयुक् 
ASIST AI तजनो सममिता घ्राणदये मारुतम् | 

अङ्गुष्ठेन कनिष्ठिका खवण्योराशाञ्च नाभेर्वसन् 

आत्मानन्तु हृदंसयोभिरखषोन् BE: AAAS: ॥ इति । 
यदा वैष्णवाचमनं यथा-- 

कैशवादयेस्तिभिः Teal दाभ्यां प्रत्तालयेत् करौ । 
SHAS तु संमज्येत् दाभ्यं मज्यान्छुखन्तथा | 
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Vets विप्रं महालच्मौ सरखतीम् | 
ततो दक्चिणशाखायां fad च्ेवेशमन्यतः ॥ ७ 

एकेन हस्तं प्रक्षाल्य पादावपि तथैकतः | 
संप्रोच्येकेन मू्चानं ततः सङर्षणादिभिः ॥ 
आस्यनासाक्तिकणों श्च नाभ्युरः कं भुजो BAT । 
एवमाचमनं क्रत्वा साक्तात्रारायणो भवेत् ॥ 

केशवाद्याः पुरा प्रोक्ता वच्य सङ्घं णादिकान् | 
API वासुदेवः प्रयुग्नश्चानिरुदकः ॥ 
परुषोत्तमाधोक्तजकृ सिंहाश्च तथाऽच्युतः | 
जनादंनोपेनद्रहरिविष्णवो दादभैव ते॥ इति। 

शक्तमाचमनं पिद्लामते- 

आचम्य MATA: UAT: खधान्तिमैः । 
AAA ततो वक्त नासात्तिश्रोतनाभिषत् ॥ 
मस्तकांषान् सशेदुकतं हदा ओोत्राभिवन्दनम् | 

आव्विद्याशिवास्तच्वाः प्रणवो वामभवं मतम् ॥ इति । 

Rama तु- संवोच्य तरिः पिबेदम्बु ब्रह्मतोथेन शम्बरे; | 
स्लधान्तैरामतच्वाद्येरातविाशिवामकम् | 
क्रमात् तत्त्वत्रयं विद्यात् sist छं शम्बरः क्रमात् ॥ इति । 

सामान्ाध्यं' विधाय चेति afeta । सामान्यां उक्तो मन्तसुक्षावस्याम्- 
पाचमस्त्रेण संशोध्य हकमन्तेणाभिपूरयेत् | 

तीर्धमावाद्च गन्धादौन् निःचिपेत् प्रणवेन तु । 

धेनुमुद्रां दर्भयेच सामान्याघं उदातः ॥ इति । 

Wa प्रणवशब्देन यथायथं पञ्चप्रणवानामपि ग्रहणं Hay) तच प्रकारः। साधारं 

पात्रं हाराभिसुखं संस्थाप्य ॐ =: हाराष्यं' साधयामोति क्त्वा । पावमसखेशेति 

स्लोकोक्तक्रमोऽनुसन्धेयः। हारमिति। अस्मन्तरसुच्चाथथ सामान्यार्ष्यजलेन दारं 

Taq: सामान्यास्त्रा[्या ग्रे वच्यति । अत्र asa अस्तादिग्रसुत- 
देयमन्त्ाश््ान्ते अस्त्राय फट् इति सामान्यास्र' योजयेत् wd सव्वीङ्गमन्तेषु | 
केचनास््रादिषु फट्कारायाः केवलजातोरेवाहः ॥ ६ ॥ 

दारपूजाभेवाह ऊति | इारशणखोपरितनतिक् काष्ठम् ईौडुम्बरकं टेदष्वा- 
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तयोः पाश्वंगते गङ्गायमुने पुष्पवारिभिः | 
देदल्यामचैयेदस्ं प्रतिद्वारमिति क्रमात् ॥ ८ 

सुडुम्बरणाखामिषेया vata! साप्यं खदेहलो चेति साम्यात्तत्र लक्षणयो- 

डम्बरणब्दप्रयोगः। तत्र॒ मध्ये महालच्छ्ोमिति afar पुष्यवारिभिः 

अष्यैजलपुष्यैः प्रपूजयेदिति सम्बन्धः । तदुक्तं “अद ' दार्यं चेष्टा” इति । 
अन्यत्रापि - हारोपरि नमो दारथियै तदृच्वामयोः । विघ्नं सरस्वतोष्च । इति । 

तत अदखकोणदये दकिणादि विघ्नं सरखतीं च पूजयेत्। दक्तिणशाखायामिति 

दक्निणशाखाधः। अत्र केचन दुर्गापूजामाइः । अन्यत इति वामशाखाधः | 

कतेत्रेणमिति सम्बन्धः । तदुक्त 

कोणेषु विघ्रं दुर्गाच्च वाणीं लेतेशमच॑येत्। इति । 

तयोरिति fata: | पाश्वंगते गङ्गायमुने इत्यनेन पूव्धैवत् दारादिपूजा सूचिता | 
सैव क्रमादित्यनेनाग्रे उक्षा | वारि सामान्धाष्यंजलम् । तारसविन्दुसखनामादयन्रा- 

दिङऽन्त-खनामनमोऽज्िता एतेषां मन्ता: । ॐ हां दारशियै नमः इत्यादिप्रयोगः | 
तदुक्तं डामरे--ॐकारविन्दुमध्यस्थं नामघेयाद्यमत्तरम् | 

देवतानां खबोजं तत् पूजायाखदिसिदिदम् ॥ इति । 

प्रन्यक्लदपि वच्यति “खनामादयक्तरादिकाः” इति । एतच्च यत्र ate at 
तदिषयं ज्ञेयम् । दे्ल्यामिति ॐ इः राय फट् नमः इत्यस्तरपूजा । पुष्प- 

वारिभिरित्येव । agai— 

santa च विस्गवन्तावस््राय फट् कारवचस्तदन्ते | 
उक्तान्तरे सर्षपमक्ततान् वा gaia सुद्धेदथ चात्र विदान् ॥ इति । 

अन्ये तु वासुपुरुषपरूजामतेच्छन्ति। तदुक्तं- 

पूज्यो वासुपुमांस्तत्र तत्र दाः पोठमध्यतः । इति । 
एषां ध्यानं तत्प्रकरणे Tay अतएवात्र महालच्छोपदप्रयोगः। प्रतिहार 
मित्यनेनेतदुक्घम्भवति। यदाइः- 

दारस्य शोभनस्याथ शखयोर्दंक्वामयोः। 
धात्रे विधात्रे गङ्गायै यसुनाये च yeaa: | 
ॐ भद्राय Ta गोदां कष्णाञ्च That । 

चण्डाय च प्रचण्डाय tat aay पञचिभे ॥ 
ॐ शहपद्मनिधये वारणे वेणौ तथोत्तरे ॥ इति । 
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अनन्तरं देशिकैन्द्रो दिव्यद्यवलोकनात् | 
दिव्यानुत्छारयेद् विघ्रानस्ाद्विश्चान्तरौचगान् ॥ € 

सोमशब्भुरपि-खनामभिशतुर्यन्तैः खवन्तोनां दयं हयम् । इति । 

अन्यत्र तु- भदरं सुभद्रं गङ्गाञ्च यमुनां दारशखयोः | 

AAT नमोऽन्तच्च प्राग् दारे सम्प्रपूजयेत् ॥ 
बलप्रबलचिच्छक्तिमायाशकतिस्तथेव च | 

चतुर्थगन्त' नमोऽन्तच्च दक्िणदारि पूजयेत् ॥ 
चण्डं प्रचण्डं Ty शियच्च दारशाखयोः | 
चतुरथयन्त' नमोऽन्तच्च पश्चिमे ससप्रपूजयेत् ॥ 
wag fara शङ्कपद्मनिधो तथा । 
AGATA नमोऽन्त्च उत्तरे सम्प्रपूजयेत् ॥ इति । 

केचन वच्यमाणदारपालपूजामपि नित्यमादः । एतत्सर्वं नित्यपूजायामपि समानं 

faq यदादुः- । 
विधेयभेतत् aaa स्थापितेषु विशेषतः । इति । 

दोक्ायान्तु विशेषस्तन्ान्तरोक्तः। 
वेष्णवादिप्रभेदेन दारपालान् समचेयेत् | 
प्रतिदारं पाश्वयोसु हौ दावष्टाविति क्रमात् ॥ 
नन्दः सुनन्द श्चण्डाख्यः प्रचण्डो बलनामकः | 

प्रबलो भद्रनामा च सुभद्रो AWA मताः ॥ 

अध नन्दिमहाकालौ गणेशदषभो पुनः । 

ततो wiefefe: स्कन्दः पाव्यैतोशश सप्तमः ॥ 

चण्डेश्वरोऽष्टमः शेवा SUIT: क्रमादमो | 
वक्रतुण्डेकदंष्रौ च महोदरगजाननी ॥ 
लम्बोदराख्यविकटौ विघ्नराज सप्तमः | 

धुस््राजोऽष्टमो ज्ञेयो गाणपत्या इति क्रमात् ॥ 
बराह्ययाया मातरः प्रोक्ताः शाक्तेया दारपालकाः ॥ इति । 

अर्ये तु गोपालरामचन्द्रदारपालानन्यानाहुः-- 

चण्डप्रचण्ड प्राग् धाटविधातारौ च दक्तिणे । 
जयश्च विजयः पश्चाद् बलः प्रबल उत्तरे ॥ इति ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

अ्रयञ्चानन्तरमित्यनेन fan. देशिकैन्द्र इत्यनेन सदाश्विमात्मानं 
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पाणिंघातेस्िमिर्भीमानिति विघ्राच्निवारयेत् ॥ १० 
किञ्चित् स्परशन् वामशाखां Seat APaS TE: | 

अङ्ग सङ्गोचयत्नन्तः प्रविशेदक्तिणाङप्रिणा ॥ ११ 

aot दिशि वास्त्वीणान् ब्रह्माणञ्च समर्चयेत् | 

पञ्चगव्यार््यतोयाभ्यां TAIT यागमण्डपम् ॥ १२ 

विचिन्त्यल्युक्तम् । सदाशिवरूपसखटृध्यवलोकनभेव दिव्यद्चवलोकनम् । she 
रिति सामान्या्यं जलेः ॥ ८ ॥ 

पार्णिं घातैरिति। तत्रायं मन्वः-- 
अपसपेन्तु ते भूता थे भरता भूमिसंखिताः। 

थे ae विघ्नकन्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपक्रमन्तु भूतानि पिशचाः aan दिशम् । 

सव्वेषामविरोधेन wean समारमे ॥ इति । 

वशिष्टसंहितायामपसपंन्तित्यादि पटित्वोक्लम् | 
पाणणिघातचयं क्त्वा मन्तेणनेन मन्तवित् | 
भूतसङ्ान् ससुत्साय संविशेटासने बुधः ॥ इति । 

सोमश तु- दक पा्ेस्रिमि्घतिभूमिष्टास्त्िविधानपि । इति । 

इत्येवं प्रकारेण विघ्नान् विविधानपोति ॥ १० ॥ 
अङ्गमिति वामाङ्गम् । सडोचयत्रिति निःसरदिघ्नावकाशदानाय | 

तदुक्तं-उल्ारितानां विघ्नानां दद्म तु वामतः। इति। 

अन्यत्ापि- निगेच्छतां विघ्नक्लतामयेषां वामाङ्गसद्ोचनचे्टितेन | 

प्रदाय मार्गम् । इति। 

तथान्यतरापि- वामतः निःसाय विन्नसङ्च्च। इति। 

अन्तः स्ृशत्रित्यादित्रयं ee Several देवस्य पूजितत्वात्। वारूबीशमिति 
ARIA केतपालम् | ते च मया Farrand वच्यन्ते feaevterfe- 
ware नित्यपूजायासपि समानम् \ पच्धगव्येति। पञ्चगव्यप्रकारमेकविंभे 
वच्यति | अष्यतोयं सामान्धाष्यैजलम् | प्रो्तयेदिति anata तदुक्तम्- 
नारयणोये - गव्येन HAAR AMT मन्तेण शोधितम् । इति ॥ ee १२॥ 
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चतुष्मथान्तं तच्छहिं विदध्याद् वौक्तणादिना | 
वौक्षणं मूलमन्तेण शरेण Trad मतम् ॥ १२ 
तेनेव ताडनं दर्भरवख्मणाऽभ्य्षणं मतम् | 
चन्दनागुरुकपेरेधूपयेदन्तरं सुधीः ॥ १४ 

विकिरान् विकिरेत् तव सप्तजप्रांष्कराणना | 

लाजाचन्दनसिद्वाथेभस्प्ुर्व्वाङ्शाक्षताः ॥ १५ 
विकिरा इति सन्दिष्टाः सर्व्वविघ्रोघनाशनाः | 
MARA दर्भाणां मुष्टिना मा्जयेच तान् ॥ १६ 

ईशस्य दिशि बरचन्या आसनाय प्रकल्पयेत् | 
पुण्याहं वाचयित्वा तु ब्राह्मणान् परितोष्य च ॥ १७ 

चतुष्मथान्तमिति पूर्व्वेण सम्बध्यते। तत्र॒ मर्डपादहिः ्रातोरणस्तम्भ- 

हस्तमात्रा व्यवहारभूशवतुष्यथशब्टवाच्या | वोत्तणादिभिश्चतु्भिंस्तच्छदधिं मण्डपश्दि 

Fang | अत्रापि चतुष्यथान्तमित्यन्वेति । वोक्लणादोनेवाह वोक्तणएमिति । मूल- 

wane देयमन्ेण | शरेणित्यस्वमन्तेण | HAE कवचमन्ेण । प्रो्तणाभ्युत्तण- 

स्वरूपमगरे वक्तव्यम् | ते च सामान्या्य॑जलेनेव । अन्तरमिति मण्डपमध्यम् | 

सुधोरित्यग्रिमेण सम्बध्यते । अनेन च Gaal विशेषः सूचितः | 
तत्रेति मण्डपमध्ये | शराण्नेत्यस््रमन्वेण | अ्रणशब्दो मन्तपरय्याय ATA | 

सिद मौरसषंपाः। भस्म गोमयभस्म । सन्पविप्नौघनाशना इति ध्यानम् | 

अस््रजपेनेति सपतेत्यनुषज्यते । मा्जयेच्ेति चकारेण विकिरानित्यनुषन्यते 1 
तानिव्युत्तरेण सम्बध्यते । सोमगम्भो तु विशेषः -- 

विकिरान् शडलाजान् वा सप्तशस्तराभिमन्वितान् | 

्रस्वाम्बप्रोक्तितानेतान् कवचेनावगुर्ठितान् ॥ 

नाना प्रहरणाकारान् विन्नौघविनिवारकान् | 

दर्भाणां तालमानेन तान् षट॒तिंश्ता दलैः। 

सप्तजप्तान् fraran सुष्टि तेन तु मार्जयेत् [बोधासिमुत्तमम्] ॥ 

ईति । विकिरणमाजंने देयमन्तेण ॥ १२ ॥ १६ ॥ 
ईशस्येति! सनालं पात्रं वशैनो तस्या आसनाय । ईशस्य दिशोति रेशन्याम् | 

तान् विकिरान् प्रकल्पयेत् स्थापयेदिति सम्बन्धः । पुणयाहमिति । पुणयाह- 



२४६ शारदातिलकम् | 

उक्तेषु मण्डलेष्वेकं वैदिकायां समालिदत् | 
विशेन्मदासने मन्तौ प्राङ्मुखो वाप्यदङमुखः ॥ १८ 
बडपद्यासनो मौनो समाहितजितेन्दरियः | 
स्यापयेद्चिणे भागे पजा द्रव्याणि देशिकः ॥ १९. 

वाचनं ढतोयपटलोक्लम् | एकमिति मण्डलम् । एतावदोक्ञायाभेव । विशेदितयुप- 

विथेत्। दासन इति अनुद्ेगाय इति टृ्टाथेम् । sen सति aaa मनो 

याति नतु जपपूजादौ | मन्तोत्यनेनेतदुक्तम् । अनन्तासनाय नमः । विमलासनाय 

नमः। पद्मासनाय नमः इति जप्तान् कुशानासने TMT आसनं सम्पज्य । 
Wea Fags ऋषिः सुतलं छन्दः Hat देवता अ्रासनोपवेशने विनियोगः। 

ॐ पृथि त्वया छता लोका देवि लं विष्णुना wat 

ag धारय मां नित्यं [देवि] पवित्रं कुरु चासनम् ॥ 

दति आसनमन्त्रेणोपविशेदिति। तदुक्तम्- 
तदासनस्यषि सुशन्ति Ha छन्दस्तथा स्यात् सुतलं FAT | 
Wat तु wal किल देवताऽस्य जपादिकश्चणयपयोग उक्तः ॥ इति । 

तत्लासनानि तन््रान्तरोक्तानि- 

कौशेयं वाऽय चैलं वा aa तौलमथापि वा । 
fast तालपतरं वा काम्बलं दाभंमासनम् ॥ 

वंशाश्म-दार-धरणो-ढण-पल्लवनि्मिंतम् | 
वजयेदासनं मन्तो दारिदरय-व्याधि-दुःखदम् ॥ 
धच्मार्थकाममोक्तापिश्ैलाजिनङ्कशोत्तरे ॥ इति । 

दाव्धासनेऽन्यतर विशेष उक्तः- 
यतीनामासनं BU PARTY कारयेत् | 
अन्येषान्तु चतुष्पादं चतुरखन्तु कारयेत् ॥ 

गोशकन्मन्मयं भिन्नं तथा पालाशपिष्यलम् | 
लोदविदं Beara वजयेदासनं बुधः ॥ 
दानमाचमनं होमं भोजनं देवताचेनम् | 
Wear न कुर्व्वीत खराध्यायज्ैव तपंणम् ॥ 
आसनारूदपादसु जानुनोवाऽथ APA: | 
क्रतावसक् धिको यस्तु प्रोट्पादः स उच्यते ॥ इति ॥ १७॥ १८॥ 

बदपद्मासन इति । पद्मासनमन्त्ये वच्यति । “त्रङ्गुष्ठौ च निबरीया- 



चतुर्थः पटलः | २४७ 

सुवासिताम्बसम्पृथं सव्यं gai सुशोभनम् | 
प्र्ालनाय करयोः पश्चात् पावं निवेशयेत् ॥ २० 
छ्तप्रजालितान् दौपान् स्थापयेत् परितः शुभान् | 
दूषणं चामरं छवं तालहन्तं मनोहरम् ॥ २१ 
मङ्गलाङःरपावाणि aad देशिकः | 

क्रताञ्चलिपुटो भूत्वा वामदक्लिगपाप्रवेयोः ॥ २२ 
नत्वा गुरून् गणेशानं भूतश समाचरेत् | 

करशुद्धिं समासाय पश्चात्तालचरयं ततः ॥ २३ 

दस्ताभ्याम्” इत्ययं भागो योग एवोपयुक्तः Asa afer तन्त्रान्तरे पद्मासन- 

लक्षणस्य तथैवोकषत्वात् | 
सव्यं पादमुपादाय दक्तिणोपरि विन्यसेत्। 

तथेव दक्षिणं सव्यस्योपरिष्टात्रिधापयेत् ॥ 
विष्टभ्य कव्योः areal तु नासाग्रन्यस्तलोचनः | 
पद्मासनं भवेदेतत् सव्वेषामपि पूजितम् | 

पद्मासन इत्युपलक्षणम् । यदाइः- 
पद्म-खस्तिक-वो रादिष्वेकासनसमास्ितः | 
जपार्चनादिकं कुयादन्यथा निष्फलं भवेत् ॥ इति । 

मौनमित्यनेन रागप्रा्षसम्भाषणनिषिधः। तदुक्तम्- 
सभ्यैरपि न भाषेत जपहोमार्चनादिषु । इति । 

समाहितः सावधानश्वासौ जितेन्दरियश्चेति विशेषणसमासः । पूजाद्रव्याणि 

पुष्पादोनि । देशिक इत्युत्तरेण सम्बध्यते। अनेनार््यपाद्याचमनमधुपर्काचमन- 
पात्राण्यपि स्ये स्थापयेदिल्युक्तम् ॥ १८ ॥ 

सुवासितमिति कपृंरादिना। मनोहरमिति दपैणादोनां चतुर्णामपि 
विशेषणम्! cad स्थापयेदित्यादिरन्वयः। विशेदित्यादि । एतदन्तं नित्य- 
पूजायामपि समानम् । मङ्गलानि मद्भलरूपाणि यानि अङ्रपाच्राणि 
Baten उ्षवोजानि तानि feg स्थापयेत् । देशिक इत्यनेनेतदुक्तं भवति । 
waman पूव्यादिदिशि एवं तिरादत्तेयति। तेषामिदभेव प्रतिपत्तिकश इदं 
दोक्ञायाभेव । क्रताच्रलिपुटो भूत्वा वामदक्तिण्पाश्वेयोः गुरु गणेशानं नत्वेति 



Ase शरदातिलकम् । 

ऊर्ज eaaaay दिग्बन्धमपि देशिकः | 
तेन सञ्जनितं तेजो Tat कुय्धात् समन्ततः ॥ २४ 

सम्बन्धः | तत्र प्रयोगः । ॐ गु गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः । 

तदुक्तमाचार्यः-- 
गुव्वादयास्तारादिका याग[थेऽङ्ग]मन्ता लोकेशन्तास्ते चतुर्धीनमोऽन्ताः | 

पूजायां स्युवंङ्किकाये दिटान्ताः। इति । 
अतर ateara दिटान्ता इत्युक्तेः वच्छमाणाभ्निजिद्भादोनामपि संग्रहः | तदनन्तरं 

लोकैशमन्चैर्छमविधानात्। गुरूनिति asa गुरुपरमगुरुपरापरगुरुपरभेशि- 
गुरवो Vy | यदाइः- 

तत आदित ्रारभ्य नमेद् गुरुपरम्पराम् । इति । 

तत इमां ऋचं पठेत् । “ऊनमो मद्भ्यो नमोऽ्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम 
आशिनेभ्यः । यजाम देवान् यदि शक्रुवाम मा ज्यायसः शं समाहठ्तिचच्छ] 

देवाः” इति । 

करश्द्िमिति। wa करश्दादिषु fy अस्त्रमन्वेणेति सम्बद्धयते । aa 

करशुदिनामाऽङ्गुष्टादिष्वङ्गुलिषु उभयकरान्तः उभयकरबाद्ययोरुभयकरपा्बदये 

AMAA व्यापकत्वेन न्यासः । तदुक्तम् - 

व्याप्यव्यापकयोरस्तयोमंन्मन्तबाद्ये TS । इति ॥ २०-२२॥ 
दिग्बन्धमिति। नाराचसृषटुग दततर्जजन्धा द दिशि अरस्तरमन्तरन्धासः | 
aga प्रयोगसारे- अ च्छाय feg asian च्येष्ठाग्रसबलिताग्रया । इति । 

अन्यत्रापि-्रङगुष्ठमग्रं यदि मध्यमाग्रं Wiq स्युरन्धाङ्गुलयस्त्वलग्नाः | 
तदा मवेत् भरूतनिषूदनस्य नाराचनाग्नोऽसत्रवरस्य मुद्रा ॥ इति। 

aaa विशेषः--प्रणवहृदोरवसाने सचतुर्धिं सुदशेनं तथाऽस््रपदम् । 
उक्ता फड्न्तमनुना Haag दशहरितः ॥ इति । 

देशिक इत्यनेन सुदशंनमन्ेण वच्यमाणाग्निप्राकारमन्त्रेणपि शअम्निप्राकारं 
कुर्यादिति सूचितम् | अग्निप्राकारसुद्रोक्ता प्रयोगसारे - 

विशूलाग्रौ करौ wat व्यत्यस्तावभितो नयेत् | 
अस्तसुद्रेयमाख्याता वद्िप्रकारलक्तणा | 

परद्रोहोपशमनो नागाश्निभयापद्ा ॥ इति । 

तदुक्तं --ततोऽस्त्रमन्त्रेण विशोध्य पाणितितालदिग्बन्दताशशणलाम् । इति । 
एषां फलमाह तेनेति ॥ २४ ॥ 



चतुर्थ; पटलः । २४८ 

सुषुमृणावत्म॑नात्मानं परमात्मनि योजयेत् | 
योगयुक्तेन विधिना चिन्मन्वेण समाहितः ॥ २५ 
कारणे सर्व्वभूतानां तच््वान्यपि च चिन्तयेत् | 
बौजभावेन लोनानि व्युत्क्रमात् परमात्मनि ॥ २६ 

सुषुमृणेति। समाहितः agama कुण्डलिन्या आतान योगयुक्तेन 
विधिना fata परमानि योजयेदिति सम्बन्धः । aaa stata 

इदयकमलस्थितमित्यथेः । यदाहः- 

BMT ब्रह्मकन्दसम्भूते क्ञाननालके | 
आराग्रमात्रो stag चिन्तनोयो मनोषिभिः ॥ इति । 

योगयुक्तेन विधिना इत्यस्यायमर्थः | गुरूपदिष्टमा्गेण हकारेण कुण्डलिनो- 

मुलाप्य तां हृदयकमलगतां विभाव्य ततो att मुखे wat सहस्रारगतां 

विभावयेत् । अत एव समाहित safe: 1 चिग्डन्तेण वच्यमाणालमन्तेण | 
यदाइः- नेतव्यो हंसमन्तेणए हाद णन्ते सितः परः । इति । 

अ्न्यव्रापि-जोवं खाने खनाद्या खनिलयत उदनोय तं हंसेन । इति । 
अन्यतरापि- संयोज्य जोवमथ दुगममध्यनाडोमारगेण पुष्कर निविष्टशिष Ta | 

हंसेन । इति । 

परमात्मनि Bea ATS इत्यर्थः । २५ ॥ 

कारण इति । सव्मैभरूतानां कारणे परमात्मनि बोजभावेन व्युतृक्रमात् लोनानि 

त्वानि एथिव्यादोनि चिन्तधेदित्यन्वयः | तत्र ुष्यपे्तया व्युत्क्रमः । wala 
कायस्य कारणे लयो दृष्टः । अरत एव प्रथमपटले ङष्ुक्तिः। विना ष्टि 
काकारणाज्नानात्। अतएव सव्यैभूतानां कारण इति विशेषणोक्तिः । 
अपिशब्दादर्णनपि | 

यदुक्तम्-सङ्ल्पैपवं ततो न्धासस्थानाद् stig संहरेत् | 

ततुक्रमञ्च तन्वे - 

प्रतिलोभेन कलयो लकारेऽस्य हकारके | 

हकारस्य सकारेऽथ सकारस्य षकारके ॥ 

क्रमेणऽकारपथ्थन्तं लयमुत्पाय यत्नतः | 

अकारं ब्रह्मरन्धे च सहस्रारे नियोजयेत् ॥ इति । 

WRIT: YAR । २६ ॥ 



२५० शारदातिलकम् | 

ततः संशोषयेद् देहं वायुबौजेन वायुना । 
वद्किवौजेन तेनेव संहरेत् सकलां तनुम् ॥ २७ 
विश्चेषयेत् तदा दोषानख्तेनारूताम्धसा | 

आध्चाव्याघ्चावयेद् देहमापादतलमस्तकम् ॥ र८ 
तत इति । वागुवीजेन यकारेण । वायुना तदुलयेनेत्यथं; । अनेन पूरक 

उक्तः । वङ्किवोजेन रेफेण । तेनेवेत्यगनिमोजोल्ाग्निना सकलां खकलुषरूपपाप- 

पुरुषसहितां aq निदंहेत्। पापपुरुषध्यानं यथा- 
ब्रह्महत्याशिरस्वञ्च खणंस्तेयभुजदयम् | 
सुरापानह्ृदा युक्तं गुरुतल्पकटिदहयम् ॥ 

तत्संयोगिपद दन्द मङ्गप्रत्यङ्गपातकम् | 

उपपातकरोमाणं रक्तश्मयुविलोचनम् ॥ 

ayaa पापमङ्गुष्ठपरिमाणकम् | 
WHS HUTT cag विचिन्तयेत् ॥ इति । 

अनेन कुम्भक उक्तः। तदा दाहे जाते दोषान् दोषस्रूपपापपुरुषभस्म 

विक्षेषयेदित्यनेन tan sai, at भस्मविश्चेषोऽपि वायुबोजैनेति चरेयम् । 

यदाइराचाथाः-- पव्मैविधिना सुच्चेत्। इति । 

नागभटरोऽपि- सास्यादिनाथमरुताऽपनयन्रशेषं तद्गस्मराणिम् । इति । 

गणेखवरविम्िंन्यामपि- तद्भस्मकूटमखिलं वायुबोजोखयवायुना । विकोय । इति । 
अन्यतरापि- तदु दखयदसुवपुरनलु्टदेहोऽनिलेन तद्गस्मोतृक्तिप्य । इति । 
Tara षोडशचतुःषष्टिदातिंशत् संख्याक्रमेणेति केचित्। अन्ये दादश- 

पञ्चाशत् पञ्चविंशतिसंख्ये्युचुः। aga संहितायाम्-- 

मरूदग्निसुधाबोजेः पञ्चाशन्माव्रमातरकम् । इति । 

आचाय्याञ्च- भ्रथवा शोषणदहन्जावनभेदेन शोधिते देहे । 

पञ्चाशद्विमा्राभेरैर्विंधिवत् समानये[यभे)]त् प्राणान् ॥ 
पञ्चाशदात्मकोऽपि च कलाप्रमेदेन तार उद्दिष्टः । 

तावन्माचायमनात् कलाश्च वि्ठता भवन्ति तत्वविदा ॥ इति । 

केचित्तु स्थानच्येऽपि प्रत्येकं विविधं प्राणएयामम्पोच्छन्ति \ अ्तेनाखतबोजेन वं 
इत्यनेन | | AMAT तदुलखेनाख्तेन ्रापादतलमस्तकं टेहमा्चाव्याक्चावयेदिति 

सम्बन्धः ॥ २७॥ २८ ॥ 
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आत्मलोनानि तच्चानि खस्थानं प्रापयेत्तदा । 
अत्मानं हृदयाम्भोजमानयेत् परमात्मनः ॥ ₹< 

खस्थानमिति खृटिक्रमेण प्रथमपरलोक्तरोत्या । तदेत्यनेन श्रकारादिक्लान्तान् 

वर्णान् aft ष्टिक्रमेण खस्थानं प्रापयेदिलयुक्तम् । तदुक्तं - 
श्रसुतः सकलाणमयीं लपरजपानत्निपात्य रचयैच्च तया | 
सकलं वपुरखतौघष्ठ्टिमिति। इत्यारचय्य वपुरणशताईकेनेति | 

परमात्मनः सकाशात् हंसदेवस्य मनुना Bard हृदयाम्भोजमानयेदिति 

सम्बन्ध; | हंसस्य जोवस्य देव; परमातमा उपास्यत्वात् । तेन मन्तेण सोऽहम् 

इत्यनेन । यदा परमात्मनः मनुना इति सम्बध्यते इति ya परमात्मनि 
योजयेदिल्युक्तम् तत इत्यर्थाल्ञभ्यते। हंसदेवस्य इत्यग्रिभेण सह सम्बध्यते | 
तदुक्तं वशिष्ठसंहितायाम्- 

सोहंमन्वेण तामाद्यां [मीं] नादान्ते सिदभाविताम् | 

ध्वातववं aware हृदि जोवकलां न्यसेत् ॥ इति । 
गणेश्वरविमर्भिन्यामपि - सोहंधियाऽऽत्रचैतन्यं समानय चिदम्बरात्। इति । 

तत्र गुरूपदेशतः प्रकारो लिख्यते । शओरोदेवपूजाद्यधिकारसिद्यै भूतश्यादिकां 
करिष्ये इति ager मूलाधारा दुलितां विद्युतूसहसप्रभाभासुरां विसतन्तुरूपां 

सुषुम्णमार्गेण हदयकमलमागतां कुण्डलिनीं विभाव्य हदयकमलाञ्ोवं प्रदोप- 
कलिकाकारं wetat हादशान्ताम्बुजं सहखदलं गतां विभाव्य aa जोवामानं 
Saran परमात्मनि योजयेत्। ततः पादादिजानुपय्थन्त' चतुरखं 

पोतं एथिवोमण्डलं तत्र॒ पादगमनक्रियागन्तव्यगन्धप्राणष्यिवोव्रह्मनित्ति- 

समानवायुन् संस्मृत्य ॐ si ब्रह्मणि usaf निहत्तिकलात्मने हु 
फट् सखाहा इत्यमुं waa तान् wa efter अषु 

प्रविलापयामोत्यपां स्थाने संहरेत् । जान्वादिनाभिपयन्तं शक्तमचन्द्राकारं 

जलमण्डलं तत्र हस्तादानादातव्यरसरसनाजलविष्ुप्रतिष्टोदानान् स्मृला ॐ st 

विष्णवे जलाधिपतये प्रतिष्ठाकलात्ने © फट् Sel इत्यमुं WAAR तान् 

wary कुण्डलिनोदारा अग्नौ प्रविलापयामोत्यग्निस्थाने संहरेत् । नाभ्यादि- 

ददयपयन्त' feat व्किमण्डलं wat तत्र पायुविसगं विसजं नोय रूपचन्तु- 

स्तेजोरद्रविद्याव्यानान् संस्मृत्य ॐ हं रुद्राय तेजोऽधिपतये विद्याकलात्मने | फट् 

स्वाहा इत्यम TATA तान् सन्धान् कुण्डलिनो दारा वायौ प्रविलापयामोति 
aga संहरेत्। ततो हदादिश्रप्न्त' a वन्तुलं॑षड्विन्दुलाच्छतं 
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वायुमण्डलं ततरोपस्थानन्दतदिषयस्पणेस्टव्यवायौश्वरशान्त्यपानान् संस्मृत्य ॐ = 

शशानाय वायुधिपतये शान्तिकलाकने ह फट् BIE इत्यमुं मन्त्मुच्ाय्ये तान् 

war कुण्डलिनोदारा want प्रविलापयामोत्याकाशस्थाने संहरेत् । ततो 

भरमध्याद् AAA खच्छं वर्तुलम् आकाशमण्डलं तत्र॒ वाग्बदनवक्तव्य- 

शब्दखोतराकाश सदाशिवशान््यतोताप्राणान् संस्मृत्य ॐ si सदाशिवाकाश्ाधिपतये 

शान्त्यतोताकलात्ने हु फट् BET इत्यमुं WAG तान् सव्यान् WHIT 
प्रविलापयामोत्यहङ्गारे प्रविलाप्य तमहङ्ारं महत्त्वे प्रविलाप्य महत्त 

माटकासंत्रकणशब्दब्रह्मखरूपायां ल्ेखार्थभूतायां प्रक्ञतौ प्रविलापयामीति 

प्रविलाप्य तां तथाविधां नित्यवरुदशदसभावे quart सत्यन्नानानन्तानन्दलच्णि 

परमकारणे परत्रह्मणि प्रविलापयामोति प्रविलापयेत् | तदुक्तं मन्ततन्तप्रकाशे- 
गन्धादि प्राणसंयुकतां waaay संहरेत् । 
रसादि fast are जलमग्नौ विलापयेत् ॥ 
रूपादि चनत्लुषा साच्चैमग्निं वायौ विलापयेत् । 
समोरमम्बरे विदान् anife लक्समन्वितम् ॥ 
अद्रे हरेद् व्योम ane तं महत्यपि । 
महच्च TATA TATA कारणे परे ॥ 
सचिदानन्दरूपं यत् वेष्णवं परमं पदम् । 
एथिव्यादिक्रमात् सव्व तत्र लनं विचिन्तयेत् ॥ इति । 

ततः शरोरस्याऽन्तर्यामो ऋषिः सत्यं देवता प्रकतिषुरुषं छन्दः सशरोरपापपुरुषस्य 

शोधने विनियोगः इत्युक्ता दत्तकुिस्थ' शक्तरूपं पापपुरुषं विचिन्त्य यमिति 

वायुबोजस्य किष्किन्ध ऋषिः वायुदेवता जगतो छन्दः सशरोरपापापुरुषशोधने 

विनियोगः sera नाभिमूले च षड्विन्दुमण्डले य॑ विचिन्तयेत्। 

तद्ायुवोजं way चञ्चलध्वजसंयुतम् | 
धूं धू शब्दयुतं सव्यैशोधनन्त्मो शदे वतम् ॥ 

इति ध्यात्वा पूरकप्रयोगेन Mena दादशवारं वा बोजमावन्यं बोजोलयवायुना 

सशरोरं पापपुरुषं शोषितं विभावयेत् । ततो रमित्यग्निबोजस्य कश्यप ऋषि- 
रभ्निदेवता विष्टप् छन्दः तदहे विनियोगः इत्युक्ता 

चिन्तयेदुदये ta त्रिकोणं वङ्किमण्डलम् । 

विद्याकलायुतं रुद्रटेवतच्च रमोरितम् ॥ 
इति ध्यात्वा कुम्भकप्रयोगेन चतुःषष्टिवारं cement वा बोजमावक्तयेत् । 
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तद्वौजोलयाग्निना तद् weaned विभावयेत्। ततो रेचकेन दातिंश्मा्या पञ्च 
विंशतिमात्या at gataed वायुबोजमावन्यं पापपुरुषभस्म रेचयेत्। ततो 
वमिति वरुणबोजस्य हिरण्यगभं ऋषिंसो देवता faeq छन्दः waa 
विनियोगः eran 

वारुणं मण्डलं afe ga चन्दराैसवरिभम् | 
सितपड्गजयुग्मस्थं वं स्याद् वरूणदैवतम् ॥ । 

इति ध्यात्वा तद्दौजखुताखतेन तच्छरोरभस्म पिर्डोभूतं विभावयेत् । ततो 
लमिति एथिवीवौोजस्य ब्रह्मा ऋषिरिनदरो देवता गायत्रो छन्दः कटिनोकरणे 
विनियोगः zara 

आ्आधारमण्डले पृथ्वौमण्डलं वज्लाञ्छितम् | 
चतुष्कोण कठिनं पोतवरेन्द्रदैवतम् | 
लं वोजेन समायुक्तं ध्यायेन्मनसि पूव्यैवत् ॥ 

इति ध्यालला तद्वोजोखकाटिन्धेन तनु est भावयेत्। ततो हमित्याकाशबोजस्य 
ब्रह्मा ऋषिराकाशं देवता पंक्ति mee: awa विनियोगः cera 

आकाशमण्डलं त्तं दादश्णन्ते दसुल्नुलम् | 

शन््यतोताकलायुक्तं चिन्त्यमाकाशटेवतम् ॥ 
इति ध्यात्वा तदुलेनाकाशेनावकाशं भावयेत् । तदुक्तम् - 

ग्लोमिति प्र्वीवोजेन तच्च सहनतां नेत् | 
ॐ हं वमिति बोजेनाऽवयवोकग्णं भवेत् ॥ इति । 

एवं anit fafa uaa: सकाशात् खष्टिक्रभेण त्वानि aqui 

प्रापयेदिति। ततः परमात्मनः सकाशाज्नोवं सोहं aaa त्पद्ममानयेदिति 
waa: । इयच्च भूतशदिरावश्यकोया | 

भूत|[पञ्च ]एदिविद्ोनेन क्ता पूजाऽभिचारवत्[जपादिकम्] । 
विपरोतं फलं द यादभक्तया चार्चनं तथा ॥ 
निकटेतिर्विधिदहौनानां फलं दन्ति हि क्णाम् | 
निशचराधिपत्य्च कुरते शङ्राज्ञया ॥ 

ति Tara SH: | 
अन्यत्रापि- शरोराकारभूतानां भ्रूतानां यदु विशोधनम् | 

अव्ययत्रह्मसम्मर्काद् WA Ea मता ॥ 

भूतशुद्धिं विना ae जप्टोमाचनादिकम् | 
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मनुना हंसदेवस्य कुव्या्यासादिकं ततः | 

ऋषिच्छन्दोदैवतानि न्यक्ेत् मन्वस्य मन्तवित् ॥ ३० 
भवेत्तत्रिष्फलं सव्वं प्रकारेणाप्यनुष्ठितम् ॥ इति । 

वच्यमाण्प्राणप्रतिष्ठामन्वेण एतदनन्तरं खप्राणप्रतिष्ठाऽवग्यं कात्तव्या। सम्प्रदा- 

याद् गुरूपदेणच्च | अचर विशेषो वशिष्ठसंहितायाम्- 

दि हस्तं सत्रिधाय प्राणख्ापनमाचरेत् | 

ततो जब्मादिकदय्टक्रिया संस्कारसिडये | 

षोडशप्रणवाठत्तोः कत्वा शक्तिं परां स्मरेत् ॥ इति ॥ २८ ॥ 

अनन्तरकर््तव्यमाद हंसटेवस्येति। ततो मरूलमन््ेण यथाविषि प्राणायाम- 
aa विधाय हसटेवस्य न्यासादिकं कुर्य्यादिति सम्बन्धः। तत्र॒ यथा- 

विधोत्यस्यायमर्धः। यदा अजपान्यासस्तदा ANAT यदा प्रणवन्यासस्तदा 

प्रणवेन यदा बहिर्माढकान्यासस्तदा मालकया । एवं यदा भुवनेशोन्यासस्तदा 

तया यदा मूलमन्तस्य न्यासस्तदा जप्यमानमन्ेणति । aa माढकाप्राणायाभे 

fata: । यदाइः-- 

इडया पूरयेत् प्राणं स्वरैः स्पर्शे कुम्भयेत् | 
रेचयेद् यादिवीरुषरस्ततः पिङ्गलया पुनः ॥ 

aaa पूरणं वायोः Ga रेचनं पुनः । 
इडया स्यात्ततो दाभ्यां पूरणादित्यं पुनः ॥ 
प्राणायामवयं कत्वा पश्चाद् व्यापकमाचरेत् | 

WAU: क्तान्तवर्णेरापादतलमस्तकम् ॥ इति । 
WIAA तु मन्तसुख्यैकेन बोजेन प्राणायामः काथः । WHT वा। aaa 

चेत् कुम्भके चतुःषच्याठत्तिः अष्टा्तरेशेद् हातिंशदारम् इत्यादि Faq । यदाडः-- 

अष्टाविंशतिवारमिष्टफलदं मन्तं दशाण जप- 
न्रायच्छेत् पवनं सुशंसितमिति त्वष्टादशरेन चेत् । 
्रभ्यस्यन्युनिवार| त्रविचार] मन्यमनुभिर्व्णलुरूपं जपन् 
कुर्याद्रेचकपूव्यैकश्निपुणः प्राणप्रयोगं नरः ॥ इति । 

AA यथा । अरजपाया ्राद्यं मूले परं शिरसि | तथा दक्तवामभागयो; | तत्रायं 
प्रयोगः । हं पुरुषाकने नमः सः प्रलत्यालने नमः । हंसः प्रकषतिपुरुषामने नमः । 
इति व्यापकम् । तद्रूपैणान्तमाटकान्यासोऽपि। आदिशब्दात् पूजापूष्यैदिनजप- 
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आत्मनो मूध वदने हृदये च यथाक्रमात् । 
विधाय मूलमन्वेण प्राणायामं यथाविधि ॥ ३१ 

विदध्यान्माढकान्यासं मन्वन्यासमनन्तरम् | 

अङ्गुष्ठादिष्वङगुलौषु न्यसेदङ्गे: सजातिभिः ॥ ३२ 
निवेदनं तदिनजपसङ्कल्यश्च । एतदनन्तरं इंसमन्ोत्पन्रलात् प्रणवस्य न्यासः | 

सोऽपि ॐ अं ब्रह्मणे नमः ॐ आं विष्णवे नमः इत्यादि माटकाखानेषु न्यसेत् । 

नामानि तु waza प्रणवोत्पत्तौ मया ama तल्नन्यचतुनवतिकला 

न्यासोऽपि सूचितः। तद्यासस्थानं यधा- 

मूलाधारतिकोणषु विन्यसेदभ्निजाः कलाः । 

द्त्पङ्जदलेष्वका कला दादशसंख्यकाः ॥ 
मृष्धिमोडश्पवाणां मध्ये सोमभवाः कलाः | 
नादजासु सखरस्थाने बिन्दुजा; TAHT ॥ 

पूव्यैदक्तिणसोम्येषु पञ्चिमोषटसुखेषु च | 
हद्गलांरेषु नाभौ च सोदरे पृष्टवक्तसोः ॥ 

उरोजयो्न्यसेचापि कला मात्तरसम्भवाः | 

पाटे Te सोरुजानुजङ्स्िन्तु उकारजाः ॥ 

पादहस्ततलघ्राणएकेषु FTES पाद [श्वं ]योः। 

न्धसेदकारजा Jana: पञ्च प्रविन्यसेत् ॥ 
कास्यद्ृद्गुद्यपादेषु । इति । 

उक्तवच्यमाणानां सामान्यतः छष्यादिन्यासमाह walla | Wa एव मन्त्रस्येति 

खामान्यग्रहणम् | अत्र देवताया रपि प्राप्ततलादातन इत्युक्तिः । तेनाऽजपान्धासे 
अजपायाः प्रणवन्धाशे प्रणवस्य बहि्माटकान्यासे माटकाया सुवनेशेन्यासे तस्या 

मूलमन्न्धासे जप्यमानस्य मन्तस्येति। मन्तविदु यथाक्रमादु इत्यनेन बोज- 

शक्तीनामपि न्यास उक्तः | सदक्िणवामकोश[कोण]योरिव्येके। गुद्यपादयोरित्यन्ये। 

स्तनयोरित्यपरे। छऋष्यादिन्यासस्यावश्यकतोक्ताऽन्यच-- 

ऋषिच्छन्दोदेवतानां विन्यासेन विना यदा। 

जप्यते साधितोऽप्येष तस्य तुच्छफलं भवेत् । इति ॥ २०।३१॥ 

बहिर्माटकान्धयासमाह विदध्यादिति । माटकान्यासं वच्छमाणं प्रपच्चयागान्त- 

मित्यर्थः । श्रनन्तरं मन्न्धासं भुवनेशेन्यासं विदध्यादिति सम्बन्धः । यदाइः- 
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अस्त्रं तत्तलयोरन्यस्य कु्यात्तालवयादिकम् | 
दिशस्तेनेव बध्ोयाच्छोटिकाभिः समाहितः ॥ ३३ 

प्रणवो माठकादेवो ल्लेखेत्यखततयम् | 

दोपनं सव्यैमन्ाणामित्याह भगवान् शिवः ॥ इति । 

वायवोयसंहितायाम्-- 
हंसन्यासस्तु Aaa: WANs एव च । 

SAM माटकान्यासो ब्रह्मन्यासस्ततः परम् ॥ 
पञ्चमः कव्यते सद्धिरन्थासः पञ्चाच्तरातकः | 

एतेष्वेकमनेकं वा थात् पूजादिकग्धसु ॥ इति । 
उक्तवच्यमाणानां करन्यासमाह अनन्तरम् अ्रङ्गु्ठेति। अनन्तरमित्यनेन 

मूलमन्त्रेण कर्दः कत्तव्येतयुकतम्। अतएव लच््मोपटले वच्यति ` “हस्तौ 
संशोष्य मन्तरेण” इति । तदुक्तम्- 

व्याप्यव्याप्योहस्तयोर्मन्रमन्तर्वाद्य पाशं aes बुधेन । इति । 

अद्गस्तत्तत्कल्योक्ताङ्मन्तैः। तत्र॒ EMA अङ्गुष्ठाभ्यां नम इत्यादि 
प्रयोगः। तदुक्रमाचार्यः- 

अङ्गुलोषु क्रमादङ्गेरङगुष्टादिषु विन्यसेत् । इति । 

सजातिभिरित्यथिमेण सम्बध्यते । तत्तलयोरिति तच्छब्देन प्रक्रतत्वादङ्गुलय 

उच्यन्ते। ताभिः करो aati, तलशब्देनान्तर्बाद्यमपितलंगद्यते। तेनास्त- 
मन्तसुचाय करतलष्ष्ठाभ्यां नम इति अस्तमन्तप्रयोगः। तदुक्तम्- 

अङ्गुष्ठाभ्यां नमो छां ङं तजेनोभ्या नमस्ततः | 
मध्यमाभ्यां नमो इह कः अनामिकाभ्यां नमस्ततः ॥ 
ॐ छो कनिष्ठिकाभ्य च नमो इस्तलपृष्ठयोः । इति । 

कु्यौत्तालव्रयादिकमिति अङ्गास्रविनियोगः। तस्य खरूपसुक्तमन्यत- 

प्रसारिततलाभ्यान्तु तालत्यमुदोरथेत्। इति । 

तालव्रयादिकमित्यादिश्ब्दोल्लं विशदयति दिश fai तैनेवैत्यस्त्रमन्त्रेण । 
दछोटिका नाराचसुद्रारूपा | 

अङ्गुठतच्जंन्यग्राभ्या स्फोटो ATTA AT । 
इति तल्लक्षणात् । समाहित इत्यभरिभेण सम्बध्यते। aad सम्बन्धः aa: 

समाहितः सुधोजोतिभिः aaa हदादिषु च विन्यसेदिति। चकारोऽङ्गु- 



चतुर्थः पटलः । २५० 

छादिष्विति पूर्व्वौक्तसमुश्चयार्थः । तत॒ इति वच्यमाणतत्ततकस्पोक्षतत्तन्न्त- 
न्यासानन्तरमित्यथेः । यदाइः- 

्रादाद्वयादिविन्धासः करश्दिस्ततः परम् । 
अरङ्गुलिव्यापकन्धासौ दादिन्यास एव च ॥ 
तालव्रयश्च दिग्बन्धः । इति । 

अन्धतापि--करन्यासं पुरा क्त्वा टेहन्यासमतः परम् । 

अङ्गन्यासं न्यसेत् पञ्चादेष साधारणो विधिः ॥ इति। 
aaron अपि षडङ्गन्यासान्तसुक्ता- 

जपारग्भे मनूनां हि सामान्धेयं प्रकल्मना । इति । 
समाहितः सुधोरित्यनेन षडङ्मुद्राः सूचिताः । तदुक्रमागमान्तरे- 

प्रसारिततलेनेव पाणिना दयं शिरः | 
प्रोक्ता शिखा तथा सम्यगघोऽङ्गुषठेन मुष्टिना ॥ 

तथाविघाभ्यौ पाणिभ्यां वश्चस्कन्धादिनाभिगम् । 
तजंनोमध्यमानामाः प्रोक्ता AAAI क्रमात् ॥ 
यदा नेत्ये प्रोक्ते तदा तक्नोमध्यभे ॥ इति । 

अत्र प्रसारिततलेनेत्यत्र अरङ्गुठवजं मङ्गुलोचतुष्टयेनेत्यर्थः। तदुक्म्- 
अङ्गु वजंमङगुल्यश्चतस्ो दि मूषैनि । 
शिखाय सुश्टिरेव स्यादङ्गु्ठह्लतनालिका ॥ 

THETA BATA; पाण्योः. कवचवन्धनम् ॥ इति । 
शतििषडङ्गसुद्रास्तन्रान्तरे- 

हृदयं मध्यमानामातजंनोभिः स्मृतं शिरः । 
मध्यमातजंनोभ्य स्यादङ्गुष्ेन शिखा स्मृता ॥ 
दशभिः कवचं प्रोत्तं तिरभिर्नत्रमोरितम् | 
्रोक्ताङ्गुलोभ्यामच्ं स्यादङ्गल्ुधिरियं मता ॥ इति । 

शेवषड्ङ्गमुद्राः शेवागभे- ; 
कतमुष्टिपदौ [पुटौ] हस्तौ क्त्वाऽङ्गु्टौ हदि न्यसेत् । 
छन्मदरेयं समाख्याता शिरोसुद्रा mata ॥ 
ललाटाग्रे समाधाय कतसुषटिपुटौ करौ | 

कुधादूहं प्रसक्ञागरो AAA SAAC: ॥ 
करौ शिखायां संयोज्य कतमुषटिपुटाक्लतो | 
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हृदयादिषु विन्यस्ेदङ्गमन्तरां सतः सुधौः । 
ivy 

हृदयाय नमः ga शिरस वद्किवल्लभा ॥ २४ 

शिखाये वषडिलयुक्तं कवचाय हमौरितम् | 
नेच्रवयाय वोषट् सखादस्वाय फ़डिति MATT ॥ ३५ 
षड्ङ्गमन्ानिदयक्तान् षडङ्गेषु नियोजयेत् | 

पञ्चाङ्गानि मनोर्यस्य तच Asa त्यजेत् ॥ २९ 
अङ्गहोनस्य AA खेनेवाङ्गानि कल्पयेत् | 
तत्तत्कल्योक्तविधिना न्यासानन्यान् समाचरेत् ॥ २३७ 

च्येष्ठावधः प्रसक्ताग्ौ कनिष्ठावु॑तस्तथा ॥ 

कुयात् सेयं शिखासुद्रा सर््वीपद्रवनाश्िनो | 

क्त्वाऽङ्गुषौ प्रसक्ताग्रौ तजंन्यौ च त्रिकोणवत् ॥ 
afy cared कत्वा नयेदुभयपा्बतः | 
करौ हृदन्त मुद्रेयं कवचस्याऽभयप्रदा ॥ 

क्रत्वा नेतो खुखं हस्तं सक्ताङ्गु्ठकनिष्ठिकम् । 

प्रसा मध्यमां किचचिन्रमयेदितराङगुलोः ॥ 
नेतसुद्रेयसुदिष्टा र ् छोभ्रूतात्तिभन्जिनो । 
परस्मरतलडइन्दं पुनगस्फोटयेद् शम् ॥ इति ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

जातिभिरि्युक्तेस्ताः का इत्यपेक्तयामाह हदयेति। get प्रथमो मन्तः 
शिरसे एतदनन्तरं वद्िवज्ञभा खाति उचरेदित्यथेः। नेत्रतयायेत्युपलक्तणम् | 
तेन fata विष्णुदौ नेत्राभ्यां वौषडिति प्रयोगः । षडङ्गमन्त्रान् तत्तककल्ोक्ता- 

निव्येवं प्रकारेणोक्तान् जातिमन्त्रांश्च मिलिता षडङ्गेषु हृदयादिषु उक्तमुद्राभि- 

नियोजयेन्यसेदित्यरथः ॥ २४।३५।२६ ॥ 
THe अङ्ग्ोनतवं नाम नारायणाष्टात्तरादिवन्मन््ोदाराभावः। खेने- 

FUGA छेदेन वा । एतेनाङ्गनामावश्यकलत्वसुक्तम्। यदाइः- 

पूजाजपाचैनादोमाः सिदमन््कषता अपि | 
अङ्विन्यासविधुरा न दास्यन्ति फलान्यमो ॥ इति । 

AAA षड्ङ्करण्प्रयोजनमप्युक्तम्- 
इज्यमानो दृदाव्ाऽयं हृदये स्याचिदालकः | 



चतुथः पटलः | २५ 

कल्पयेदात्मनो देह पटं घम्धादिभिः क्रमात् । 

अंसोरुयुग्मयोरविंदान् प्रादक्लिण्येन देशिकः ॥ इट 
क्रियते ततपरलन्तु[परामा च] हन्मन्तेण ततः परम् ॥ 

सव्यन्नादिगुणोपेते[ तुङ्ग] संविद्रूपे परात्मनि । 
क्रियते विषयादहारः शिरोमन्तेण धोमता ॥ 
इच्छिरोरूपचिद्ाममयता[नियता] भावना टा । 

क्रियते निजदेवस्य शिखामन्तेणए सादरम् ॥ 

WAAR टेवस्य मन्ववाच्येन[व्यापेन] तेजसा । 

aad वश्चमन्तेण क्रियते न्याससंभ्रतिः ॥ 

यदृदाति परं ara संविद्रूपे पराकनि । 
दयादिमयं तेजः स्यादेतन्नेत संज्ञकम् ॥ 

आध्यासिकादिरूपं यत् साधकस्य विनाशयेत् | 

अविद्याजातमखं तत् परं धाम समीरितम् ॥ इति । 
yea तत इति मन्वन्यासानन्तरमिति व्याख्यातम् । ` तत्र॒ को मन्वन्यास 

इत्यपेक्तयामाह तत्तदिति । न्यासान् मन्तन्धासान् | एषामप्यावश्यकतोक्ताऽन्यत्र- 

न्यासं विना जपं प्राइरासुरं विफलं बुधाः | 

न्धासात्तदामको भूत्वा देवो भूत्वा तु तं यजेत् ॥ इति । 

कुसप्रकाशतन्तेऽपि- 

आगमोक्तेन मागेण न्यासान् नित्यं करोति a: 
देवताभावमाप्रोति मन्तसिद्िः प्रजायते ॥ 

अक्लत्वा न्धासजातं यो [जालानि] मू ठाम प्रभजेनमनन् । 

सत्यैविक्नै्च बाध्येत व्यप्र मृंगशिष्यथा ॥ 
यो न्यासकवचच्छन्रो मन्त' जपति तं प्रिये | 

faut दृष्टा पलायन्ते सिंहं दष्टा यथा गजाः ॥ इति । 

वायवोयसंहितायामपि- 
नाशिवः शिवमभ्यस्येन्राशिवः शिवमर्चयेत् | 
नाशिवसतु शिवं ध्याधेत्राशिवः शवमाप्रयात् ॥ इति । 

ग्रन्यक्रदपि- मन्वाक्तराणि विन्य स्येदेवताभावसिद्धये । इति । 

एतेन यत्र मन्त्रे TATA वाचनिको नोकलस्ततापि कत्तव्य इत्युक्तम् ॥ २७ ॥ 
्रामयागा्ेः देहे पोठकल्यनामाह कल्पधेदिति । waa 22 aaah: 
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WH ज्ञानञ्च वैराग्यमेप्वय्ये न्यखतु क्रमात् | 
मुखपाश्वनाभिपार्भवऽधग्भादोशच प्रकल्पयेत् ॥ ३९ 
Waa: स्मृताः पादाः पौठगावाणि चापरे | 
अनन्तं दये UTA सूर न्दुपावकान् ॥ ४० 

ae कल्पयेदित्यथः । अत्र क्रमादित्यनेनैतदुक्तं भवति । मण्डूकाय नम इत्याधार । 
कालाग्निरुद्राय नमः इति खाधिष्ठाने। wna नम इति नाभौ । ततो हदि 

आधारशक्यादिन्यासं कत्वा पशादश्रादिन्यास इति । यदाहः- 

न्यसेदाधारशतिप्रकतिकमटशेषक्तमाक्तौीरसिन्धून् 
श्वेतदोपच् WISTS AVA कल्पदक्तम् | 
wen) इति । 

श्र॑सेति। प्रादक्चि्येन दक्तिणावर्तक्रमेण । विदान् देशिकः इत्यनेन 
दक्तिणांसमारभ्य दक्तोरुपथन्तं न्यास इत्युक्तम् । wa पक्षः साम्प्रदायिकः | 

तदुक्षमोशानशिषैन--म्राधाराख्यां यजच्छक्तं ETAT च दक्तिणे | 
WH WAG स्यां से ऊर्व्वोर्वामान्ययोरपि ॥ 
वैराग्य संन्नमैश्बथम् । दति । 

क्रमादिव्युत्तरेण सम्बध्यते ॥ 
सुखेति । अत्रापि प्रादज्िण्येनेत्यनुषच्ञनोयम् | क्रमादित्यनेनेतदुक्तम् | सुखं 

ततो वामपाश्वै ततो नाभिस्ततो दक्निणपाण्वंम्। तदुक्तम्- 
सुखे च वामपा््वं च नाभौ दक्तिणपाश्वंके | 
अधर्चच्चाप्यथान्नानमवेराग्यमनेष्वरम् ॥ इति । 

दणनगिवेनाप्युल्म्-- 
Ta वदने Aa: | 

अज्ञानं Taga च नाभौ aa च दक्षिणे ॥ 

शअरवैराग्यमनैष्वथम् । इति । 

यत्त्वाचाथवचनम्-“अआनननाभिग्रूलपाश्व॑हयैः” इति तदपि तदीकाकारेरानन- 
पाश्वं नामिमूलपार्ैरिव्येव व्याख्यातम् । BVT तानेव नजुपूल्धानित्यर्थः ॥ 

अपर इति write: | अस्मित्रित्यनन्ते । पद्ममिति वच्यमाणलक्षणम् | 

एतेन पूतेन(?) FATA Aaa प्रत्याधारतोक्ता। अस्मिन् पद्म सू्येन्दुपावका- 
निति योज्यम् ॥ रे८ ॥ २८ ॥ ४० ॥ 
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एषु खखकला न्यख्येत्रामाद्यक्षरपूव्विकाः | 
VASAT गणान् न्यस्येत्तयेवाच गुरूत्तमः ॥ ४१ 
अआत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमव g | 

ज्ञानात्मानं प्रविन्यस्य न्यसेत् पौटमन्ं ततः ॥ ४२ 
ud dena WS चिन्तयेदिष्टदेवताम् | 
सुद्राः प्रदश्चं विधिवदर््यस्थापनमाचरेत् ॥ ४३ 

एषिति fag मण्डलेषु । नामादौ यदक्षरं कभादि आदि यादि ततुपूर्व्विकाः | 
तन्न क्रमः। सूयमण्डलं विन्यस्य तत्र॒ तत्कलाः ततः सोममण्डलं तत्र तत्कलाः 

ततो वह्किमण्डलं तत्र तत्कलाः न्यसेदिति । तथेषेति पू्बैपूव्यस्योपरि । नामादय- 
्षरपूव्यैकानिति पदभेवाऽवराक्तष्यते। तेन नाम्नो यदा्यत्नरं तत्पृष्धैकान् न्यसेदिति | 

अव्र गुरुत्तम इत्युत्तरेण सम्बध्यते । ततः ॐ सं सत्वाय नमः इत्यादिप्रयोगः । 
तदुक्ञम्-“ग्राद्यक्तरेः सत्वरजस्तमांसि" इति। एतच दिकप्रदशेनमातरम् । ya 
Wasa aaa: | अत्र परमात्मनि तुशब्दो व्यतिरेके । तेनायमर्थः | आत्मादिव्रये- 

ऽप्याद्यक्षरमेव बोजम्। ज्ञानाकनि तु मायावोजमिति गुरूत्तमपदेनोक्तम् | 
न्यसेत् ulead ततः इत्यनेनैतदुततं भवति । मां मायातच्लाय नमः कं 

कलातश्लाय नमः विं विातच्चाय नमः पं परतक्लाय नमः । दतपद्राग्राद्यष्टदल- 

मूलेषु मध्ये च पोटशक्तिनवकं न्यसेदिति । तदुक्तम् - 
Watered कलातत्वं विद्यातच्ं परं तथा | 

विन्यस्य पोटशक्तश्च ततः पोटमनुं न्यसेत् ॥ इति । 
अन्यतवापि- aurefeg परितो मध्ये च Mata । 

ARS Toned च विधिवत्तत्किंकामध्यगम् ॥ इति ॥४१॥४२॥ 

मुद्रा इति । तत्तद्विशेषसुद्राश्च तत्तत्कल्योक्तास्तत्ततुपटले मया वच्यन्ते | 

विधिवदित्यनेनैतदनन्तरं मानसीं पूजां कत्वा देवमभ्यथयेदिलयुक्तम् । तत्राभ्यथेन- 
मन्तः- ॐ स्वागतं देवदेवेश सन्निधोभव केशव । 

wert मानसीं पूजां यधा्थ॑परिभाविताम् ॥ इति । 
Wa ANAT तत्तदेवतानाम्नामूहः काथः । तदुक्तम्- 

इति ध्यात्वात्मानं पटुविशदषोनन्दतनयं 
पुरोवुदैय वार््यप्रतिभिरनिन्योपदतिभिः। 

यजेत्। इति । 
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शङ्गमस्वाम्बुना प्रोच्य वामतो वद्किमण्डले | 
साधारं स्थापयेद् विद्वान् बिन्दुख॒तसुधामयैः ॥ ४४ 
तोयैः सुगख्धिपुष्पाद्यः पूरयेत्तं यथाविधि । 
आधारं पावकं शङ्कं Bet तोयं सुधामयम् ॥ ४५ 

्रन्यतापि-ध्याला देवं प्रदश्याऽथ मुद्रा अपि विधानतः। 

Gay मानसीं ङुरय्यात्ततोऽष्येस्थापनञ्चरेत् ॥ इति ॥ ४२ ॥ 
अरध्यखापनमाचरेदिव्यक्तम्। तदिधिमाद शङ्कमिति। वामतो वामभागे 

arma इति ज्ञेयम् । यदुक्तम्--“त्रामनः पुरतः शकम्” इति । afsawa 

wgia fant साधारं wefan: विदहदानित्यनेनात्र afsawa 
इत्युपलक्षणम् इत्युक्तम् । aa विकोणषट्कोणवत्तचतुरसखरूपे शङ्सुद्रावष्टश्धे 
पूजितषडद्ग इति न्नेयम्। तदुक्तम्- 

अग्रे तिकोणमालिख्य षट्कोणच्च ततो बहिः | 
वर्तुलं चतुरखच्च मध्ये मायां विलिख्य च । 
शङ्कमुद्रा प्रदश्याऽथ कोणदिच्छङ्गपूजनम् ॥ इति । 

अन्यत्रापि-विकोणषर् कोणछठत्तचतुरखाणि कारयत् | 

श्कसुद्रामवष्टभ्य षडङ्गानि प्रपूजयेत् ॥ इति । 

बिन्दुभूमध्यम् | केचन ब्रह्मरन्धुमिति वदन्ति । तत्र चन्द्रमण्डलस्य सत्वादिति | 
बिन्दुखुतसुधामयैरिति जलध्यानम् । यत् सोमशस्मी-- 

बिन्दुप्रसूत पोयूषरूपतोयाक्तादिना | 

Fas षडद्गेन पूजयित्वाऽभिमन्येत् ॥ इति । 

qd यथाविधोत्यनेनेतदुक्तम्। बिन्दन्तां प्रतिलोममाढकां विलोममूलमन्त्ञ्च 
जपव्रिति। तदुक्तम्- 

पूरथेदिमलयाथसा सुधोरचतरेः प्रतिगतः शिरोऽन्तकंः । इति । 
आ्आधारमिति। आधारं पावकमण्डलत्वेन शकः सूयधमण्डलत्वेन तोयमिन्दु- 

मण्डलत्वेन । तेषु मण्डलेषु तत्तत्कला रपि ata) केचन पूजयन्त्यपि । aa 

प्रयोगः | BAMA चतुर खदत्तषट् कोणविकोणमण्डलं कत्वा शुमुद्रयाऽवष्टभ्य 

GAG: पूजाक्रमेण षड्ङानि सम्युज्य आधारमस्त्रमन्त्ेण प्र्ताल्य सं वङ्कि- 

मण्डलाय दशकलात्मने असुकाष्येपाव्रासनाय नमः इति arnt प्रतिष्टा 

पृव्थादम्नेदंशकलाः पूजयेत् । ततः शक्कमन्तेण [पुरुषोत्तमपटलोक्लशङ्कमन्त्ेण | Ty 
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स्मरदङ्काकचन्द्राणां कलास्तास्तेष्वनुक्रमात् | 
मूलमन्वं जपेत् स्पष्टा न्यसैत्तस्याङ्गमन्ववित् ॥ ve 

इन्मन्तेणाभिसम्येज्य हस्ताभ्यां छादयन्नपः | 
जपेदिद्यां यथान्यायं देशिको देवताधिया ॥ ४७ 

अस्रमन्तेण संरच्य कवचेनावशुण्डा च | 
धेनुमुद्रां समापा रोधयेत्तत् खमुद्रया ॥ ४८ 

wae श्रं सूथमण्डलाय दादशकलाने असुकार््यपाव्राय नमः इति na- 

माधारे निधाय mefawa हादशस्थानेषु Gare दादश कलाः सम्यूज्य विलोम- 

Hea विलोमसूरूलमन्त्च्च जपन् एदोदकेन शङ्कमापूथ उ सोममण्डलाय षोड्श- 
कलाकने अ्रसुकार््याखताय नमः इति सम्मृज्य सोमस्य षोडशकलास्तत प्रादचि्छेन 

पूजयेदिति । ततस्तत्र “गङ्गे च" इति मन्तेण सग्यंमण्डलादङ्शसुद्रया तीर्धमावाद्य 
खद्त्कमलाहेवमप्यावाहयेत् | देशिको टेवताधियेति वच्छमाण्त्वात् | तदुक्तम् - 

तत्र तीथेमनुनाभिवाद्येत् तोधंमुष्णरुचिमण्डलात् पुनः । 
स्रोयद्ृत्कमलतो eft तथा । इति । 

अह्ुगमुद्रालक्तणं स्रानप्रसङ्ग उक्तम् | यदेयमङ्गसुद्रा । यदाइः- 

ऋलुमध्या मध्यपन्धाक्रान्ता तजन्यधोमुखो | 

विज्नेयाऽङ्कशसुद्रेयं कुख्धिता मध्यपव्यैतः ॥ इति । 
wefa अरप इति सम्बध्यते। न्यसेदिति अ्षुति सम्बध्यते । तय्येति, 

ूलमन्तस्य | अद्गमन्तविदित्यनेन वच्यमाणदिकूक्रमपूजनेनेव न्यास दतयुक्तम् । 

अभिसम्पृज्येति अप दति सम्बन्धः । इस्त भ्यां छछादयत्निति देशिक इत्यनेन 
मत्स्यसुद्रये्यक्तम् । तल्लत्तणन्तु -- 

अधोमुखावुभो हस्तौ खस्योपरि च संख्ितौ । 

पाशवदयगताङ्गुष्टौ मत्स्यसुद्रेयमीरिता ॥ 

अत्र मूलमन््विद्याशब्दाभ्याभेवमादिविधौ पुंस््नोदेवताकत्वमविवक्तितमिल्युक्तम् | 
अ्रन्यधेकग्रहणे इतरग्रहणं न स्यात्। यथान्धायमिति सपक्ततवोऽष्टक्लत्लो वा । 

इयं संख्याव्यवखा) पूव्वैमपि न्नेया । तदुक्तम् - 
GINA जपतु AHEM: | इति ॥ ४४ ॥ ४५॥ ४६ ॥ sou 

संरच्येति। तदिति सम्बन्धः । तच्च॒संरक्तणं छोटिकाभिरिति saqi 

अ्रवगुरषेयत्यत्रापि तदिति सम्बध्यते। तच्चावगुण्ठनसुद्रया । समापाययेत्य- 
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दक्षिणे प्रो्चणोपावमाधायाऽद्धिः प्रपूरयेत् | 
किञ्चिदर्ष्याम्ब् tare प्रोच्चग्यम्भसि योजयेत् ॥ ४९ 

सखतवोजेन | स्वसुद्रयेति सब्रिरोधिन्या । अ्वगुण्ठनधेनुसनत्रिरोधनमुद्रासत्रयोविंशे 

वच्यन्ते | ततः MH शङ्कमुषलचक्रमहासुद्रायोनिमुद्राः WENA | 

यदाइः- चिन्मयं चिन्तयेत्तोर्धमानोयाऽङकःशसुद्रया । 
ब्रह्माण्डोदरतीर्थेभ्यो धेनुमुद्रां प्रदश्यं च ॥ 

WFAA चक्रमुद्रां सुषलाख्याश्च दशेयेत् | 

परमोकलत्य Tat गुद्याख्याश्चैव दशेयेत् ॥ इति । 
कष्णमन्त्रे गालिनोप्रदशनं राममन्ते गरुडमुद्राप्रदथनम् इत्यादिविशेषोऽनुसम्बेयः ।. 

श्मुद्रालक्तणसुकञ प्राक् । अन्यासां लचणानि तु- 
afé छत्वा तु हस्ताभ्यां वामस्योपरि द्रम् | 

कुब्धान्बुषलमुद्रेयं सव्यैविन्नप्रणाशिनो ॥ 
मिथः afafea बदा तजेनोभ्यामनामिके | 
अनामिकोद्ंगा्चिष्ट दोर्घमध्यमयोरधः | 
weyers was योनिमुद्रेयमोरिता ॥ इति । 
fara तले क्त्वा वामदक्तिण्स्तयोः | 

अङ्गुष्ठौ ग्रथयेच्चैव कनिष्ठानामिकान्तरे | 
चक्रसुद्रेयमुदिष्टा सव्यैसिदिकरो Barn इति । 

महासुद्रालक्षणं तयोविंश वच्यते | 

कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ सक्तौ करयोरितरेतरम् | 
तज॑नोमध्यमानामाः संहता भुग्नवजिंताः[सन्निताः] । 
सुद्रेषा गालिनो प्रोक्ता शङ्कस्योपरि चालिता ॥ इति । 
हस्तावभिसुखौ कत्वा रचयित्वा कनिष्ठिके । 

मिथस्तजं निके fae लिष्टावङ्गुष्ठकौ तथा ॥ 

मध्यमानामिके दे तु दौ पक्षाविति कुख्छयेत् | 

एषा TSA स्यादशेषविषनाशिनो ॥ इति ॥ ४८ ॥ 
efau इति । पातं ताख्रादिजं । यदाहुः- 

wi रका रोप्यमनं ताम्बर खदारुपैत्तलम् | 
पाद्मं पालाशसुत्कष्टान्यमन्ता्यच्य ता्च॑ने । 
aaiquel ताम्बर शङ वर््यायाऽज्ञोऽतिशस्यते ॥ इति ॥ ४८ ॥ 
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TAMA: काय्यं पाद्यं साचमनीयकम् | 
आत्मानं यागवस्तूनि मण्डलं MAIS गुरुः ॥ ५० 

प्रोक्चणोपावतोयेन मनुनाऽन्यान्यपि क्रमात् | 

न्यासक्रमेण 22 खे धर्म्मादौन् पूजयेत्ततः ॥ ५१ 
अरष्यस्येत्यष्यपात्रस्य | Wat सत्यां एतानि भिन्नानि । अशक्तौ एकेनैव Ta | 
यदाइः-एकस्मिब्रथवा पात्रे पा्या्घ्यादोनि कल्येत्। इति । 

मनुनेति मूलमन्त्रेण प्रोक्तयेदिति सम्बन्धः । इदञ्च सामान्यविधानम् | अन्यतर तु 
मन््विशेषे प्रोक्तणमन्त उक्तः । ततर तेनेव प्रोक्तणएमिति san, गुरुरित्यनेनेदं 
wad विरिव्युक्तं भवति । यदाहः- 

प्रोत्तयेत्रिजतन् ततोऽमुना चिः ata मनुनाऽखिलं तथा । 

साधनं कुसुमचन्दनादिकम्। इति । 

अन्धान्धपि यागवस्तूनि पूजाद्रव्याणि क्रमात् प्रोक्तयेदिति सम्बन्धः ॥ 
आन्तरं यागमा न्धासेति। तदुक्तम्- 

दिविधं स्याल्ल्मनोर्बाह्यान्तरसुपासनम् | 
न्यासिनाच्चान्तरं प्रोक्तमन्येषासुभयं तथा ॥ इति । 

वायवोयसंहितायामपि- 
आदावाभ्यन्तरं यागममििकायावसानकम् | 

विधाय मानवः पञ्चाद् बहिर्यागं समाचरेत् ॥ इति । 

तधा संहितायां शब्धुवाक्यमपि- 
न Wel ज्ञानमात्रेण WAT च मङ्गलम् | 
प्राप्रोति चन्द्रवदने दानहोमादिभिर्विना ॥ 
wean यदि जुहुयान्न दयादपि नेश्वरि | 
पूजयेदु विधिना नैव कः कुर््यादेतदन्वहम् ॥ 
न ब्रह्मचारिणो दातुमधिकारोऽस्ि भामिनि | 

गुरुभ्योऽपि च wae: को वा दास्यत्यपेक्ितम् ॥ 
नाऽरण्यवासिनां शक्तिनं ते सन्ति कलौ युगे । 
परिव्राड् ज्ञानमात्रेण दानहोमादिभिविंना ॥ 
सव्वैदुःखपिशाचेभ्यो gat भवति नान्यथा । 
परिव्राडविरक्तश्च विरक्तश्च wet तथा ॥ 
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पुष्पादैः पौटमन्वन्तं तसिश्च परदेवताम् | 
पञ्चत्व पुनः HATA पुष्पाञ्जलिमनन्यधीः ॥ ५२ 
उत्तमाङ्ग दाधारमादसर्व्वाद्कष क्रमात् | 

विना fader गन्धादोरूपचारैः समर्चयेत् ॥ ५३ 
गुरूपदिष्टविधिना शेषमन्यत् समापयेत् | 

सर्व्वमेतत् Wasa प्रोक्चगीस्येन वारिणा ॥ ५४ 

कुम्भोपाके निमल्नेते egal कमलानने | 
पुण्याः faa ग्टहस्थाञ्च मङ्गलेमंद्गलाधिनः ॥ 

पूजोपकरणेः कुर्थंदुदानानि चार्हणम् | 
वानप्रखाञ्च यतयो यद्येवं FATT ॥ 
dana fran विध्यतिक्रमदोषतः | 
आरूढ़यतिता Ba भवैयुरदुःखभाजनम् ॥ इति । 

अत्र न्ासक्रमेधित्यनेनेतदुक्गं भवति । मण्ुककालाग्निरुदरकूान् धार 
खाधपिष्ठाननाभिदेशेषु aq surnamed दि पञादश्ादोनष्टौ यथाख्यानं 

सम्यृज्य पुनद शेषादिपरतच्लान्ता पूजा । तदुक्तं रामपूव्यैतापनोये- 
मायाविद्ये ये कलापरे तत्वे सम्पूजयेदिमलादोश wat: । इति ॥५०।५१॥ 
quel गन्धः | बहवचनमाद्यथं तेन गन्धादैरित्य्थः। एतादृशयुक्तिसतु 

आदिशब्देन पुष्यमातरग्रहणार्था। यदा पुष्पाणि च Aen गन्धश्च eral: | 

उपचारेषु गन्धानन्तरं पुष्पस्योदिष्टत्वात्। पोटमन्वन्तमिति । पोठशक्ति पोठमन्ब- 

पथन्तमित्यर्थः। afafafa cad देहमये पोठे परदेवतां गन्धायैरुपचारैः 
समचैयेदित्यग्रिभेण सम्बन्धः । आद्येन पुष्यम्। aa विशेषमाह पञ्चेति । 

अनन्धधीरित्यनेन विंशो वा इत्युक्तम् । तदुकमाचार्येः- 
कुर्यात् पुष्याज्ञलिमपि निजदेहे पञ्चशोऽधवापि तिंशः। इति। 

विना fatafafa । अस्यायमभिप्रायः । ्रासनादिदोपान्तानुपचारान् प्रदर्श्य 

TH नैवेद्यं न देयम्। ततो गुरूपदिष्टविधिना कुण्डलिनोसुल्ाप्य een 
नोत्वा तच्रत्यशिवैन समागमय्य तदुलयाख्तधारया देवं प्रोणथेदिति ॥ ५२।५२॥ 

गुरूपदिष्टेति। अन्यत् शेषं मानसौ धूपदोपी मन्रजपः जपनिवेदनं ब्रह्मापणं 
चमापनादि विसजंनवजेम् । यदाइः- 
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विरज्य तोयं प्रोक्चण्याः पुरयेत्नां यथा पुरा | 

ततस्तन्मण्डलं Heal Waal: साघु पूजयेत् ॥ ५५ 
शालिभिः क्िंकामध्यमपूर्य्यीपरि तण्डुलैः | 
TAKA युनस्तेषु दर्भानास्तौय्य तन्ववित् ॥ ५६ 

ध्यात्वा THETA TTT: । 
भोजनावसरे किञ्चिन्नपं छत्वा निवेदयेत् ॥ इति । 

अशक्तं प्रत्याह सव्धैमिति। नत्वा गुरूनित्यादि एतदन्तं नित्यप्ूजायामपि 
समानम् । विशेषसूवयं नित्यपरूजायाम् | एतच्छङ्जलमेव agent निक्ठिपेदिति । 
वतः प्राणायामत्रयं क्षत्वा अष्टोत्तरसहखं नित्यजपं Hal पुनः प्राणायामतयच्च 
gar किञ्चन “च्तिपतु वद्चनोजले” इति पुरतो जपस्य परतोऽपि “fafea- 
मथ aad बुधैः” इति चोक्तेः । aga मन्ततन्तप्रकाशओे - 

श्र्टोत्तरसहखन्तु क्षत्वाऽन्तयागमादरात् | 
जपेत् प्रतिदिनं यत्तु नित्य एष जपः स्मृतः ॥ 
अयने विषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूयधयोः | 
दादण्यां पूणिमायाञ्च तेषु नैमित्तिको जपः ॥ 
नित्यात् तिगुणितः सोऽथ पूजा चेव हरेस्तथा ॥ इति । 

आन्तरं यागसुक्घा बहिर्यागमाह तत इति। ततस्तदनन्तरं मन्तो साधु 

शोभनत्वेन सव्यैतोभद्रत्वमुक्म्। तन्मण्डलं वेदिमध्यलिखितं सन्यैतोभद्रमण्डलं 
गन्धादयः पूजयेदिति सम्बन्धः । आदिशब्देन पुष्पम् । मन्तोत्यनेन ओोसब्यैतोभद्र- 

मण्डलाय नमः इति पूजामन्ः सूचित इति ज्ञेयम् ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
शलिभिरिति। उपरि शाल्युपरि तण्डुलेरलङङ्त्य तण्डुलान् aa निक्षिष्ये- 

त्यथः | पुनरनन्तरम्। तेषु तण्डुलेषु । तत् प्रमाणमन्य्रोक्म्- 
शलींसतु कणिकायाच् निक्तिप्याद्कसम्मितान् | 

तर्डलां श्च तदष्टाशन् कूञ्चोपरि विन्यसेत् ॥ इति । 
श्रादृकलक्षणन्तु-“कुडवतुःपलः स्यात् । प्रस्थः कुड़वेतुर्भिः स्यात् । प्रसयेखतुभि- 

wen: इति तदष्टंणनिति कुडवदयमितान्। शस्ोक्ततोलका्टकं 

पलम्। सपतविंशतिसाग्रदर्भपत्रमयं Fert ग्रथितं विष्टरापरपयायं कूर्चम् | 

तदुक्तं डामरे सप्तविंशतिदरभांणं वेश्यग्रे ग्रनयिभूषितम् | 
विष्टरे सन्बैयन्नेषु लक्षणं परिकीर्तितम् ॥ इति 
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कू्चमक्षतसंयुक्तं न्यसेत्तेषामधोपरि । 
आधारशक्तिमारभ्य we मन्तमयं यजेत् ॥ ५७ 

अधः Fates शरचन्द्रनिभप्रभाम् | 
आधारशक्तिं प्रयजेत् पङ्जदयधारिणोम् ॥ ५८ 
aie तखाः समारूढं कूर्मे नोलाभमर्चयेत् | 
BE ब्रह्मशिलासोनमनन्तं Healey ॥ ve 

अव्र ्ासादितत्लत्रयेण देवं सम्पूज्य बाह्यपूजामारमेदिति सम्प्रदायविदः | 

आधारशक्गोति। अत्र प्रथमं गुरुगणपतिपूजनं कुयात्। तदुक्तम्- 
वायब्याखादोणपयन्तमर्चापोटस्योदगगौ रवौ पडङ्क्तिरादौ | 
पूज्योऽन्यत्राप्याग्निकेयः कराजैः पाशं दण्डं seat दधानः ॥ इति । 

अन्यतापि-पोटस्योत्तरे भागी yeahs पूजयेच मन्त्रवित् | 
यावद् गिरोशकोणं वायोः कोणं समारभ्य ॥ 

अध गुरुपरमगुरू दौ परभेिगुर' तथाऽभ्यच्यं | 

परमाचाथगुरुच्चादिसिषिगुरुमथा्चथेत् खगुरुम् ॥ इति । 

श्रत परमाचायगुर्वनन्तरं परापरगुरुः परमसिद्िगुरूरपि न्रेयः। तेषां ध्यानं 
AMAA उक्म्- 

श्वेताम्बरधरा गौरा गुरवः पुस्तकान्विताः | 
व्याख्यानसुद्रया युक्ता ध्यायन्तो वा हरिं निजम् । 

ध्यातव्याः पूजनादौ च तदृध्यानाज् न्नानवान् भवैत् ॥ इति । 
शाक्तादौ तु विशेषस्तन्वान्तरे-- 

ते रक्तमाल्याम्बरगन्धभूषा; SAAT: पडङ्जविष्टरस्थाः । 

सर्वद च सालम्बनयोगनिष्ठाः प्राप्राखिलेश्वयगुणटकार्थाः ॥ इति । 

तत्र ओगुरुभ्यो नमः इत्यादि प्रयोगः | 

देवं गुरु गुरुस्थानं Aa रेताधिदेवताः । 

fee सिद्धाधिकारां च ओोपू्वे समुद रयेत् ॥ 
Tart: अचयेदिल्युक्तम् ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

तदेवाह अध इति। अनेनेतदुततं भवति। कर्णिकायां महाकायं wi 
awa मण्टकाय नमः इति यजत् । aE दशमुजं पश्चवक्त' रकतलष्णदकतिण- 
वामपाश्वे कालाग्निरुद्रं कालाग्निरुद्राय नम इति। तदुपरि महाकायं कू 
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यजेचचक्रधरं मूधिं धारयन्तं वसुन्धराम् । 
तमालण्यामलां तव नोक्न्दौवरधारिणौम् ॥ € ° 

अभ्यचयेदमुमतो स्फरत्सागरमेखलाम् | 
तस्यां रत्रमयं att तस्पंश्च मणिमण्डपम् ॥ ee 

यजेत् कल्यतङ्ंस्तस्मिन् साधकाभीष्टसिहिदान् | 

अधस्तात् FRAT वैदिकां मण्डपोच्नुलाम् ॥ eX 
पश्चाटभ्यचयेत्तस्थां पौटं धन्मादिभिः पुनः । 

रक्तश्यामदरिप्रेन्रनोलाभान् पादरूपिणः ॥ ६२ 
aaa नम इति । aga शौनककल्पे - 

weatfe एथिव्यादि कणिकायां यजत् क्रमात् । इति । 
नारसिंहकल्येऽपि-पद्चऽष्टपतरे मण्डुक परतच्वान्तमचंयेत् । इति । 

कूषशिकेति | कू्ाकारा शिला कूशिला तामारूढाम् | पूर्य पूजितः कू 

एव कू्रशिलेति ज्ञेयम् | वच्यमाणसु कूग्स्त्विन्र एव । तदुक्तं तापनोये - “शतिं 

चधाराख्यकां FH” इति। शरचन्रस्येत्यस्याथः पूव्यैवज् Fa 
ब्रह्मशिलेति मूलप्रतिमाधस्तन शिलायाः dat) तदुक्तं वायवोयसंहितायाम्-- 

श्रोधितां चन्द नालिप्तं wea ब्रह्मशिलां fata | 

रत्र[त््ल]न्यासं ततः कत्वा नवभिः शक्तिनामभिः ॥ 

हरितालादि धातुं बोजं गन्धौषधोरपि | 
शिवशस््रोक्तविधिना च्िपेद्रह्मशिलोपरि ॥ इत्यादिना 

“लिङ्क ब्रह्मशिलोपरि । प्रागुदक् स्वनं किञ्चित्” इत्यन्तेन । 

अनन्तमिति । “नाभ्यं नराक्षतिमधस्त्वद्याक्लतिभेकलण्डलं सहस्रफणम्” 
इति तत् खरूपम्। अन्यतर तद्यानसुक्तम्-- 

afanfe: खलु तचैरादवि यान्तैः सम॑ हितं विष्णुतेजः | 
आनन्त्यं तत्कथितं यासनं स्यात् पोठाकारः स तु नागोऽद्यनन्तः ॥ इति । 

अन्यत्रापि- तच्चैर्धरादिविव्यान्ते्दातिं शत्संख्य कौ रिह | 
पोटाकारोऽ्यनन्तः स्यादनन्तासनमोरितम् ॥ इति ॥ 

malar धारयतीति समासः । वच्छति “इन्दोवरे दे” इति । 
स्ुरत्सागरमेखलामित्यनेन एथिव्यनन्तरं सागराय नम इति समुद्रः पूज्य इत्यर्थः । 
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हषकषेशरिभूतेभरूपान् धम्भादिकान् यजेत् | 

May PRAY नजपू्व्वानुक्तलक्षणान् ॥ ६४ 

आग्नेयादिषु कोणेषु feq चाथाम्बजं यजेत् | 

आनन्दकन्द प्रथमे संविन्नालमनन्तरम् ॥ ६५ 
तत्र add fafa लच्छोविष्णुमन्ते क्तोराख्िः aired इत्तुरसः 
समुद्रः | अन्यव्राखतसमुद्र इत्यादि नेयम् । तस्यां विशिष्टायाम् ॥ ५८- ६२ ॥ 

aafa केशरो सिंहः । भूतो देवयोनि; । तत्खरूपसुक्षमन्यव- 
रक्तवस््रधराः HUT AIST: सुदंष्टिकाः | 

AAGAT TAS राकत्तसा घोररूपिणः ॥ 
भ्रतास्तथैव दोनास्याः। इति । 

इभो हस्तो । WEA Wea । उक्ललक्तणानिति 
रक्तादिवर्णान् वषभादिरूपान् । उक्तञ्च - 

wa Ta ठषरूपञ्च सिंहं ज्ञानं श्यामं दुष्टभूतच्च पीतम् | 
वैराग्य" स्याद् गजरूपासिताङ्गमेष्वथच्च क्रमतः पोटपादाः ॥ 

sam स्युरधब्धादयो ये ये चत्वारस्ते द्युदिताकाररम्याः । इति ॥६४॥ 
आम्नेयादिषिति। आदिशब्देन निक्रतिवायौशकोणानां ग्रहणम् । दि 

प्राग् दत्तिणपञ्चिमोत्तरासु । चः समुचये । “त्राणाञ्चतखो लभ्यन्ते दिक् शब्देन 
aorea:” इति परिभाषणात्। वायवोयसंहितायामपि- 

अधम्ादींख पृ्धादोनुत्तरान्ताननुक्रमात्। दइति। 
दृह देवतापुरोभागस्य Gaara: । तथा चागभे- 

देवसाधकयोरन्तः Goat सा दिगिडोच्यते। इति । 
अन्यतरापि--देवाग्रे खस्य चाप्यत्र प्राचो प्रोक्ता तु देशिकः | 

प्रा्ेव प्राचो चोदिष्टा मुक्ता तु देवताचनम् ॥ इति । 
तन्त्रान्तरेऽपि--यतेव ag वियल्युदेति प्राचोति तां वेदविदो वदन्ति । 

तथा परा परूजकपृूज्ययोञख सदागमन्ञाः प्रवदन्ति तान्तु ॥ इति । 

श्रन्यत्रापि दारप्ूजावसरे- 

देवस्य सुखमारभ्य दिशं प्राचीं प्रकल्पयेत् | 
तदादिपरिवाराणमङ्गाद्यावरणखितिः ॥ इति । 

wa युक्तिरपि | देहे पोठदेवतान्यासावसरे सुखे waa उक्तः । स चाग्रभागः। 



चतुथः पटलः । २७१ 

सर्व्बतच्चात्मकं पद्ममभ्यच्य' तदनन्तरम् | 
मन्तो प्रछषतिपवाणि विकारमयक्षेसरान् ॥ ६६ 

पञ्चाशद्दौजवर्णाब्धां कर्णिकां पूजयेत्ततः | 
कलाभिः पूजयेत् AE तस्यां सुर्यन्दुपावकान् ॥ ६७ 

महागणपति पूजावसरे ग्रन्यक्तदपि तिकोणबाद्ये genfeaqfey समर्चयेदितयक्ता 

अग्रस्थनिहक्ताधः इत्युक्तवान् । तथा रामपूजायां दितोयावरणि “हनूमन्तं 

Nay” TIA पुनराह “वाचयन्तं हनूमन्तमग्रतो ्तपुस्तकम् ।* इति । 
अन्यच्च उन्तराभिसुखत्वेनापि पूजा विहिता । कश्चान्तरे च प्रतोच्यादिसुखत्वेन च । 
तत्र चाधश्चादिपूजनम् अङ्गादिपरूजनं च कदाचित् क्रमान्तरेण स्यात्। श्रन्यदा 

क्रमेण स्यादित्यादि विर्दम्। तन्तान्तरे च- 

होतुः Ta पूव्यभागं प्रदिष्टं सव्यं भागं दक्तिणन्त्रागमन्ञेः । 
दत्तं विद्यादुत्तरं ana mae: पिमं भागसुक्तम् ॥ इति । 

द्रसिंहकस्ये q— 
अ्रथावरणएपूजायां पुरः प्राचीं प्रकल्ययेत् । 

तदादिपरिवाराणं प्रादक्िष्येन पूजनम् ॥ इति । 

नारायणोयेऽपि- शक्तोरयरादिपतेषु लच्डप्राव्या छतचामराः । इति । 
अत एव पोटशक्षयादिपूजने अ्रग्रदलादोति व्याख्यास्यते । तेनोदश्खपूजादावपि 
स्वाग्रभागस्य पूव्यैत्वमाकल्पा धर्मादिपूजनमङ्गादिपूजनमिति नेयम् । तेन 
यग््ादावपि दलेष्वत्तरलेखने अ्रग्रदलात् प्रति लेखनोयमिति ज्ञेयम् । इयं दिक् 
चरार्चायाम् । अधाम्बजं यजेदिति वच्छमाणक्रमेण । अवराम्बुजात् पू्पै- 

मनन्ताय नमः इत्यनन्तं पूजयेदित्ययणब्देनो क्तम् । 
तदुक्लम्-दद्यथ शेषमम्ब॒जम् । इति । 

शरोरे न्यासा वसरे ग्रन्यक्लदप्युक्तवान्-“्ननन्तं हृदये पद्चमस्मिन् ।* इति ॥६५॥६६॥ 

कलाभिरिति। aa इादशकलामकसूयधमण्डलाय षोडशकला कचन्द्र- 

मण्डलाय दशकलात्मकवद्िमिण्डलाय इति केचन कलाभिः asf 

व्याचक्तते | अन्ये न्यथा ata | इादशकलादित्वमनुक्तमपि लम्यते। तेन 

सुधमण्डलं सम्मृज्य तत्र हादश्कलाः ततः सोममण्डलं तत्षोडशकलाः ततः 

अ्रग्निमण्डलं तदशकलाः पूजयेदिति । अयं साम्प्रदायिकः पत्तः । तस्यामिति 



OR शारदातिलकम् | 

प्रणवस्य विभिरवशे रथ सत्वादिकान् गुणान् | 

आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमर्च॑येत् ॥ ee 
ज्नानात्मानच्च विधिवत् पौटमन्तावसानकम् । 
पोढशक्तीः केसरेषु मध्ये च सवराभयाः ॥ €< 

कर्णिकायाम् । प्रणवस्य तिभिर्वर्शैरकारोकारमकारैः । कलाभिः सां सू्ययनदु- 
पावकान् पूजयेदिति सम्बन्धः। तदुक्तम् -“सव्यन्दुवह्णोन् प्रणवांशयुक्तान्” इति । 

एतेन तत्तन्मण्डलाधिष्ठाटदेवता ब्रह्मविष्णो णास्तत्त्ण्डले पूजनोया इति सूचितम् | 
यदाइः- सौरे बिम्बे aque: किरोटो हंसे सौधं कलशं चाक्षमालाम् । 

ब्रह्मा विभ्वदरदच्चाभयाख्यं vata: सितवस्तरखतुभिः ॥ 
सौम्ये बिम्बे गरुडे मेघनोलक्रं शङ सगदानं दधानः | 
हारो मालो कटकौ सक्किरोटो विष्णुः पोतं वसनं कौसुभञ्च ॥ 

अग्नेरबिंभ्ब TAR चन्द्रमौलिः Wa रुद्रो दश्वादहुस्त्िनेतः | 

रक्कैणाग्नितिशिखाद्युकपाल सुद्रात्तल्षगवरदाभोतिपाणिः ॥ इति । 
अन्यत्ापि-त्रह्मविष्ण्रास्तर््याः Hae मण्डलत्रये । इति | 

श्रथ स्त्वादिकानिति। शक्तरक्तकष्णरूपान्। तदुक्तम् 

सितरक्तासिताः प्रोक्ता गुणाः Getafe सिताः । इति । 
विधिवदित्यनेनैतदुक्तं भवति। एतदनन्तरं मायाकलाविद्यापरत्वानि सम्पूजये- 
दिति। 

आतादि परतश्वान्तमिद्रा शक्तीः प्रपूजयेत् । इत्युक्तः । 
वैहायसोमन्तप्रकाशेऽपि — । 

we रजः शाव्यैरसंन्नकञ्च fafa चार्कन्दुडताशनानाम् | 
सम्पूजयेदात्मचतुष्टयान्ते विदादिकं तच्चचतुष्टयच्च ॥ इति । 

वायवोयसंहितायामपि-- 
त्रिमण्डलोपया मादि तचछतितयमासनम् । इति । 

पोटमन्त्रावसानकमित्यनेनाक्तिप्तानां dena पूजाखानमाह पोठेति। 
केसरेषु पूजितपश्चकेसरेषु । तत्र ्रग्रदलाद्य्टसु प्रादकि्येन मध्ये च पोठशक्ति- 
पूजां कत्वा पोठमन्तपूजनमित्य्ः | 

असब्येनाविशेषोक्तौ क्रमः सव्यैतर wea । इति परिभाषणात् | 
अत एव देहे पोटदटेवतान्यासावसरे पोठशक्तिन्यास उक्तो मया । tower: 



चतुः परल; | २७ 

इेमादिरचितं Harare: ्ालितान्तरम् | 

चन्दनागुरुकपूरधूपितं शोभनाक्ततिम् ॥ ७० 
अवैष्टिताङ्गं ater तन्तुना चिगुणात्मना । 
अर्चितं गन्धपुष्ादैः कूचचीक्चतसमन्वितम् ॥ ७१ 

Dewars तत्तन्मन्ते वच्यन्ते । सवराभयाःइति ध्यानम् । आसां वणा अप्युक्ता 
आचार्येः- 

श्वेता क्ष्णा रक्ता पोता श्यामाऽनलोपमा शक्ता । 

अञ्ननजपासमाने तेजोरूपाञ्च शक्तयः प्रोक्ताः ॥ इति । 

मण्डकादि एतदन्तं नित्यपरूजायामपि समानम् ॥ ६७॥६८॥६८ ॥ 

एवं पूजिते पीठे कुन्भर्थापनमादह हेमादोति। आदिशब्देन राजतताग्ब- 
खन्या; शक्त्यनुसारेण न्नेयाः। कुम्भं कलशम् । तदुक्तं महाकपिलपश्चराते- 

सौवण कलं रम्यं रौप्यं तास््रमथापि वा | 
निर्दोषं wart वापि चन्दनेन विलेपितम् ॥ इति । 

रन्ध तापि- सौवण राजतं वापि मार्तिकं वा यथोदितम् | 
्ालयेदस्तरमन्त्रेण कुम्भं सम्यक् सुरेसखरि ॥ इति । 

अन्यत कलशशब्दव्युत्पत्तिः Tay - 
कलां कलां गहोत्वा वै देवानां fara | 
निन्बितोऽयं सुरैयैस्मात् कलशस्तेन उच्यते ॥ 
पच्चाशदङ्गुलव्यास उत्सेधः षोड़शणङ्गुलः | 

RATA प्रमाणन्तु सुखमष्टाङ्गुलं भवेत् ॥ इति । 

पद्मपादाचार्येसु कलाः शेरते इति व्युतपत्तिः क्ता । wert: sera 
जपतोदकंः । त्रिगुणासमना तिगुणेन सच्वादिगुणरूपैए च तन्तुना आवैषटिताङ्कम् | 

तेन करे Gated कुव्यैन्ति । नोरन्धमिति कुम्भविशेषणम् । तदुक्तं वायवोय- 
संहितायाम्- 

सौवण राजतं वापि तासं खग्मयमेव वा । 
TAHT AY कुशटू व्धङुरार्चितम् | 
सितसूत्राहतं aus नववस्रयुगाहतम् ॥ इति । 

केचित्तु नोरग्धं यथा स्यात्तथा तन्तुना आवैष्टिताङ्गमिति योजयन्ति । तन्मते 
सरववौऽपि घटः तन्तुवै्टितो भवति | तदाव्राङ्गशब्दत्ैयध्यं स्यात् । अन्यच विशेषः- 



२७४ शारदातिलकम् | 

नवरल्लोदरं मन्तो स्थापयेत्तारसुखरन् | 

tar are कुम्भस्य visa च विधानवित् ॥ ov 

स्षौरदमकषायेण पलाशत्वग्भवैन वा | 

तीर्थोदकेवा कपरगन्धपुष्यसुवासितैः ॥ og 
आत्माभेदेन विधिवन्माकां प्रतिलोमतः | 

जपन्मलमनुं तदत् पूरयेद् देवताधिया | oz 

We AMAT गन्धा्टकमभीष्टदम् | 

विलोद्य पजयेत्तस्मि्रावाद्य सकलाः कलाः ॥ ७५ 
कन्धाकत्तिं तसूतरेण विगुणेन च कर्मणा | 

गुणत्रयामकेनेव वेषटयेदभितः समम् ॥ इति । 

भादिशब्देन धूपः ॥ ७०॥ ७१॥ 

नवरब्नोदरमिति । नवरलत्नानि षषे वच्यन्ते | एवभ्भृतं gal तारसमुश्रन् 

स्थापयेदित्यन्वयः। अत्र तारशब्देन यथाखं तत्तन्मन्वेषु पच्चप्रणवानामपि ग्रहण- 

भिति च्यम् । मन्त्ोत्यनेन मूलमन््ोारोऽप्युक्तः। विधानविदित्यनेन विनापि 
UGS UA: ASAT सासर््यपपादनन्तम इत्युक्तम् ॥ ७२ ॥ 

Ma कचीरहुमकषायेण श्रष्वलोडम्बरघरचवटत्वक् कषायेण इत्यर्थः | 
भयुरवेदोक्तरोत्या चतुथोंशावशेषः कषायो aa: विधिवदिति सबिन्दुकम् | 
तददिति विलोमेन । manda देवताधिया पूरयैदिति सम्बन्धः । आबदेव- 
ताजलानामैकयं भावयत्रित्यर्ध; ॥ ७२ ॥ ७४ ॥ 

ag इति सखापितशड्गदन्यस्िन् । aa शङ्स्यापनान्तं कर्म पूव्यैवत् 
कायम् । क्राथाम्बुनेति कलशपूरणावभिष्टेन wart इति । समूलेन दयेन 
गन्धाष्टकं विलोद्य इति पिष्टगन्धाटकम् । तदुक्तम्- 

अष्टमू्यातकं पिष्टमष्टगन्ध' विलोद्य च । इति । 
पभभोषटदभित्यनेन गन्धदारा भित्यस्य जप उक्तः । पूजयेदिति शिरसा धैनुसुदरा 

प्रद्यंति Faq | सकला; चतुनवति | दादशात्न इति स्थस्य । पश्ादित्यनेनै- 

तदुक्तम् । अकारजकलानन्तरं हंस दति । उकारजानन्तरं प्रतदिष्णुरिति । 

मकारजानन्तरं त्युम्बकमिति । वबिन्दुजानन्तरं॑तत्मदादिकम् । नादजानन्तरं 
fayatafata ऋचं पठेत्। पञ्चाशत् एकपञ्चाशत्कलाः तारपञ्चमेदोत्पनत्राः | 



चतुर्थः पटलः | २७१५ 

दश AB: कलाः YS दादश दादशात्मनः | 
कलाः षोड़श सोमस्य पश्चात् पञ्चाशतं कलाः ॥ og 

जपित्वा प्रतिलोमेन मुलमन्वञ्च मन्ववित् | 
समाहितेन मनसा ध्यायन्मन्वस्य देवताम् ॥ ७७ 

प्राणप्रतिष्टां कुर्व्वीत तव तव विचक्षणः | 
कलात्मकं Tete क्राथं कुम्भे fafafadd । oc 

Mahan: तत॒ एकपच्चाशत्कलाः पञ्चात् पञ्च॒ ganda wea 

पूजनोयाः। ara इच्छान्नानाक्रियाचिदात्मानन्दालिकाः । एवच्चाटतिंशत्कलाः 

पश्चाशत्कला एकाधिका; पञ्च॒ ganaafa चतुनेवतिदेवताककत्वम् | 

यदाइराचायाः- 

प्रथमं प्रकरतेेसः प्रतदिष्णुरनन्तरम् | 
वियम्बकस्त॒तोयः स्याच्तुधेस्तत्पदादिकः ॥ 

विश्शुर्योनिमितोत्यादि पञ्चमः कल्यतां मनुः | 
चतुनेवतिमन्ाल्देवमा[ ता] वाद्य पूज्यताम् ॥ 
अरत याः पञ्च stat ऋचस्तारस्य पञ्चभिः | 

कलाप्रभेदेश्च भिधो युज्यन्ते ताः एधक् थक् ॥ इति । 
श्रन्धत्रापि-चतुनंवति dara समावाच्च कलाः क्रमात् । इति । 
समाहितेनेति । ware देवतां समाहितेन मनसा ध्यायन् प्रतिलोमेन erat 

जपित्वा ताभेवावाद्य पूजयेदिति सम्बन्धः । इदं चकाराग्बन््वित्पदाज्च लभ्यते | 

यदाइः- Aaa समुच्चाथ देवमा वाद्य मन्तवित् | 

श्रभ्यच्यं शङ्कसलिलं दिव्यकुग्भे विनिक्षिपेत् ॥ इति । 

समाहितेन मनसेति प्रसङ्सङ्त्याऽतोक्तं परं daa ध्याने इदं विशेषणं Faq | 

WHT MAT कर्तुमशक्यत्वात् ॥७५॥७६॥७७ ॥ 
प्राणेति । प्रतिष्टाण्ब्दव्य॒त्पत्तिरुक्ता महाकपिलपञ्चराते-- 

प्रतिष्ठाशब्द संसिदिः प्रतिपूल्धात्त॒ तिष्ठतेः । । 
वश्र्थत्वात्निपातानां संस्कारादौ प्रतेः खिति; ॥ 
श्र्थस्तदयमेतस्य गोयते ण न्दिकजंनेः | 
विेषसत्रिधियी तु क्रियते व्यापकस्य हि ॥ 
eae भावना मन्त प्रतिष्ठा साऽभिधोयते । इति । 



२७६ श्णरदातिलकम् | 

गन्धाष्टकं तत् विविधं शक्तिविष्णुशिवात्मकम् | 
चन्दनागुरुकपृरचोरकुङ्मरोचनाः ॥ ७ 

तव प्रयोगः । yale भवेत्यावाहन्याद्य्मुद्राः प्रदश्यं यं धुम््राचिषि 
नम इति सम्यूज्य प्राणप्रतिष्टामन्ते अमुष्यपदस्याने षष्ठयन्तं भूस्राचिःपदं प्रचिप्य 

प्राणप्रतिष्ठा कूबधात्। एवं सन्मीखपि कलासु । Aaa दशानामप्यग्निकलानाम् 

एकदैवावाहनादि wal प्रत्येकं पूजां क्रत्वा प्राणप्रतिष्ठामन््े असुष्यपदस्थाने 

सनव्थासां षष्ठयन्तं arate: प्राणप्रतिष्टां कुथात्। कलाध्यानं हितोय- 
पटलोक्ञमनुसन्धेयम् | तत्र ततरेत्यस्यायमर्थः। प्रथमं दशवङ्किकलानां ततो 

दादशसूयकलानां ततः षोड़शसोमकलानां ततो दशकारजानां areal 
दशोकारजानां तदचस्ततो दश मकारजानां तटटचस्ततः पञ्चानां विन्दुजानां 

AEA: षोड़शनादकलानां तटटचस्ततः पञ्चगुप्तकलानाम् । विचक्षण इत्यनेन 
aaa fa: प्राणप्रतिष्ठामन्तं जपेदिल्युक्गम्। अन्ये तु प्रतिलोमेनेति स्वैव 

योजयन्ति । तत्त॒ आभिचारिकाभिषेकविषयम् । तदा प्रथमं नादकलास्ताटक् 

ततो बिन्दुकलास्ताटक् ततो मकारकलास्ताट्टक् तत॒ उकारकलास्ताटक् 

ततोऽकारकलास्ताहक् ततः सोमसयधाग्नोनाम् | यदाइः- 

स्थण्डिलाधारगं शकः पूरयित्वा तदम्बुना | 
अ्टमूत्योत्मकं पिष्टमष्ट गन्धं विलोदय च ॥ 

कलानादक्रभेरीव सखसखनामसमायुता; | 
लेखानि विन्यस्य प्रत्येकं ताः प्रयोजयेत् ॥ 
अत्र नादकलान्तं च विष्णर्योन्यादिकां कलाम् | 
सव्सां व्यापिनीं व्याप्तां सम्यगावाष् पूजयेत् ॥ 
ष्टा सुख्थापनमनुं दक्तिणिनेव पाणिना | 
युक्रनादकलानान्नेत्यादिना योजयेत् त्रिशः ॥ 

बिन्दादितारभेदानां कलाः सौम्या दिनेशितुः । 

अभ्नेरपि समावाद्य तथै वाभियजेत् क्रमात् ॥ इति । 
fafafatfefa मूलमन्त्रेणति शेषः । तदुक्तम्- 

पुनस्तोयं कलात्मकम् | 

Sea कलशे स्रिधापयेत् ॥ इति \ 

अन्त्रापि--कलगे तत् च्तिपेम्भूलमन्वसुच्चायय मन्त्रवित् ! इति ॥ ७८ ॥ 

गन्धाष्टकं विलोद्य इति यदुक्तम् तदा गन्धाष्टकमिति । शक्तिविष्णुशिवात्- 



चतुथः पटलः | Rod 

जटामांसौकपियुताः शकतेगेन्धाष्टवं fre: । 
चन्दनागुरुङोवैरकुठकुङ्मसैव्यकाः ॥ To 
जटामांसौमुरमिति विष्णोगन्धाष्टकां fae: | 
चन्दनायुरुकष्रतमालजलकुङ् मम् | 

कुशौतकुष्ठसंयुक्तं शेवं गन्धाष्टकं aay ॥ ८१ 

पाशादिदु्तरात्मान्ते स्यादसुष्यपदन्ततः 

क्रमात् प्राणा इह प्राणास्तथा जोव इह स्थितः ॥ ce 
कमिति तदाककतोक्तया अत्यन्तप्रियतवं सूचितम् । चोर दति भटिजर इति 

कान्यकुनभाषायाम्। रोचना गोरोचना । कपि गण्ठिवनेति प्रसिदम् । 

Sat वालकम्। कुषं कूठ इति प्रसिद्धम् । सेव्यकमुशोरम् । जटामांसोमुर- 
fafa समाहारदन्दैकत्वेन नपुंसकत्वम् । मुरा aaa प्रसिद्धा। तमालं 
पत्रजम् | जलं वालकम् । कुशोतं रक्तचन्दनम् । एतानि समभागानि ग्राह्याणि ।, 

गणपतिसंहितायां गणेशगन्धाटकमप्युक्तम्-- 

खरूपं चन्दनं चोरं रोचनागुरुमेव च | 

मदं खगदयोह्ुतं कस्तुरो चनद्रसंयुतम् | 
अष्टगन्ध fafafed गणेशस्य महाविभोः ॥ इति ॥७८॥८०॥८१॥ 

प्राणप्रतिष्टां कुव्वौतित्युक्तमतस्तन्मन्तमाह पाणादोति। पाशादित्रयच्तरो नवभे 

वच्छते। आता जोवमन्वः। wa पाशदित्रक्तर sel waa: अन्त 

इत्यनेन यंरंलंवंशं षं सं हौं इत्येतान्यष्टवोजानि त्रयोविंशे वच्यमाणशानि 
संग्टरीतानि इति सम्प्रदायविदः। अत्र पाशद्याान्तानां प्रत्यसुष्यपदम् 

आ्रात्तिरपि Fat । त्रयोविंशे तथा वच्यमाण्त्वात्। असुष्यपदस्यायमर्थः । साध्य- 

देवतायन्त्रादेः षष्ठयन्तं नामपदं प्रयोक्तव्यमिति । तथा च “दइममसुष्य पुतरमसुष्याः 

yaaa विश एष वः कुरवो राजा” इत्यस्याः Wa: प्रयोगकथने Halal 

कात्यायनः "असावित्यपनोदे” इति । तद्भाष्यच्च अपनोदः अदःपदमपनोदय नाम 

प्रयोक्तव्यमित्यधं इति! नारायणोयेऽपि- 
श्रसुकपदं यद्रूपं यत्र मन्तेषु दश्यते | 

साध्याभिधानं agd तत्र खाने नियोजयेत् ॥ इति । 

तट्टोकायामपेक्तिताधेयोतनिकायाभेवसुक्लम्। एतच्च ॒पुरुषोत्तममन्तव्यतिरिक्- 

स्थानेऽवगन्तव्थेम्। तव्रामुकशब्दे दुरितपदस्यालक्छ्ोपदस्य वा प्रयोगादिति । 



got शारदातिलकम् । 

अमुष्य सव्व न्द्रियाणि भूयोऽसुष्यपदं भवत् | 

वाद्यनोनयनगश्रोचघ्राणप्राणपदान्यथ ॥ ८३ 

पञ्चादिहागल्य सुखं चिर तिष्ठन्तु ठदयम् | 

अयं प्राणमनु: प्रोक्तः स्व्व॑जोवप्रदायकः ॥ ८४ 

तयेति squad वदेदिव्यर्थः। वाख्चनोनयनमिति नयनपदपयायस्य ay 

पदस्योपलक्तकम् | केवलं छन्दोनुरोधात्तथोपदेशः। तथा च त्रयोविंशे असावेव 

“सब्वन्द्रियाण्यमसुष्यान्ते agreed” इति । मन्वविदामप्युपदेणे wy: 
पदभेवोपदिष्टसुपलम्यते सम्प्रदायविटाम्। तथा चाचावचनं दोक्तापरले- 

तददाञ्ननसो उदो तदमुप्राण इहाधायान्त्रिति । 

AAA: पद्मपदाचाया व्याख्यातवन्तः “ASA ग्रहणं चक्तुःखोत्घ्राण- 

प्राणानासुपलक्षणार्थमिति” । तथा प्राणप्रतिष्ठापरजे आचााः- 

तददाद्चनसं est खुतिमथो घ्राणच्च सप्राणकम् । इति । 

अत्रापि टोकाकारिव्याख्यातम् “टकपदेन aad ष्यते" इति। was 
स्यात् कचिन्रयनपदं कचिचन्लुःपदं कचिषटक्पदं तदत् कचिक्लोचनपदमपि 

स्यात्! aga) नहि पथ्यायेणोचारितो मन्वः स मन्तो भवति अन्यथा 

AAA एव मन्ता भवेयुः । तस्माब्रयनपदं चन्तुःपदोपलक्तकमिति 

खितम्। प्राणप्राण्यदानोति। अतर मन्ते प्राणा इति वदवचनान्तता 
त्रेया । वागादोनां agai पदानां इन्दसमासात्। जयोविंशे वच्छति “वायं 

ओ्रोतघ्राणपदे प्राणाः” इति । sea खादहा । 

नन्वत्र मन्त्रे aqua साध्य देवतायन््रादेनामपदप्रयोगः तस्य कथं 

मन्वत्वमिति चेत्। मोमांसाधिकरणसिदान्तसिदमिति an) तथाहि 
दितीयेऽध्यायै भावार्थचरणे “अनाग्बातेष्वमन्वत्वमा्नातेषु हि विभागः स्यात्” 
इत्यत्राधिकरणे ऊदप्रवरनामधेयानां मन्तत्ममन्वत्वं वैति संशय्य तेषाममन्तत्वं 

सिष्ठान्तितम् । ततप्रसङ्गनेदमपि विचारितं यदूहप्रवरनामधेयानां wat सर्व्वस्य 

aaa उत ॒प्रचिपतस्यैवेति। तत्र प्रकि्स्येवामन्त्वं॑सिद्धान्तितम् । 
वतुप्रसद्ानुप्रसङ्गनेदमपि चिन्तितम् । यत्र॒ मन्ते “इममसुष्य पुत्रमसुष्याः 

gave विश एष वो राजा” इत्यादौ यत् सव्वंनामस्थाने राजादिशब्दप्रयोगः 

तस्यामन्धत्मुत मन्तत्मिति। ततराम्नातस्य asa राजादिपदप्रयोग 

प्रामाख्यसमपेकत्वमात्तमिति | जादिवदमन्तत्रमिति gel: पत्तः । farang | 



चतुर्थः पटलः | २७८ 

पञ्चा दप्वल्यप्रनसचतकोमलपललवेः | 
इन्द्रवल्लोसमावदैः सुरद्रमधिया गुरुः 
कुम्भवक्त पिधायास्पिंश्चषकं सफलौक्ततम् ॥ ८५ 
संस्थापयेत् फलधिया विधिवत् कल्पशाखिनाम् | 
ततः कुम्भं निर्मलेन saga वैष्टयेत् ॥ ce 
मूलेन सृत्तिमिष्टास्मिग्कायायां कल्पशाखिनाम् । 
Tata पूजयेत्तस्यां मन्तो मन्स्य देवताम् ॥ ८७ 

भवेदेवं यद्याम्नातस्य waar राजादिपदप्रयोगे प्रामाण्यसमपेकत्वं स्यात्। 
किन्तु सत्धैना््रां तत्स्थाने शब्दान्तरसमपेकल्वमेव । तथाहि। ऊहे तु 
“अग्नये ange’ निव्यैपामि" इति प्रकतौ युतौ च मन्तः। faa तु 
सूब्धदेवताके चरौ न्यायात् सच्धायेति पदग्बृह्यते इति । भवतु तस्यामन्तत्वम् | 

एवं प्रवरशब्देनासितदेवलशाण्डिल्यप्रवराभिधायिपदकोत्तंनम् नामधेयश्ब्देन च 

यजमानाभिधायि विष्णुशशादि नामकोत्तेनमभिमतम् । तेषाञ्च वेदे अनाम्नानात् 

(प्रवरनामधेयानि कौत्तयेत्" इति वाक्येन च मन्तप्रयोज्य विेषरूपेणाम्ना- 
नाभावान्र मन्तत्वम् । सव्ैनास्रामाम्नानन्तु राजादिविशेषनाम्न।म् aA 
्राम्नातुमशक्यत्वात् राजादिविशेषार्थप्रतिपादना्ंम् । नचास्य खतस्तत्प्रति- 

पादनसामष्यमस्तोति। खयं waite सत् विशेषशब्दानेव प्रयोगार्हालुप- 

लक्तयति। यथा तस्यापत्यमित्यादौ । अतोविवक्तितखरूपराजाद्य्ं विशेष- 
विषयानेव शब्दान् मन्वाक्यनिवेशिनो दशयति । इत्येतदर्थमेव सव्धैनामपदं 
दृष्टा्थेनाऽष्ययनविधिनाऽध्यापितमिति निश्चोयते। तस्मराद्राजादिनामरामप्या्नात- 
प्रायत्वा्जन्तरत्वमेवेति ॥८२॥८२॥८४॥ 

इन्द्रवह्लोति इन्द्रवारुणो लताविशेषः । चषकं कलशजातोयं शरावादि | 
विधिवदित्यनेन मूलमन्त्रोच्ारणसुक्तम् | च्ौममित्यतसोसम्भवम्। तदभावे 
पदवस्त्नादि । अन्यत्र एकवस्त्रवे्टनमप्युक्तम् | 

अतिसुच्छतरेरीव विश्देन नवेन च | 
मायातच्छसरूपेणए Iara घटम् ॥ इति ॥ ८५॥ ८६ ॥ 

aa देवतामित्येकमन्रदौक्ायाम् | 
TEMAS as पञ्चकलशान् संस्थाप्य MAAN तत्तदेवतामावादायेदिति 

HealTAA AT | 



Quo: शारदातिलकम् | 

ACMA: — Maas कलशविधिनैकेन वानेककुश्मैः। इति । 
पश्चायतनदोक्चायां देवताखापनक्रम उक्तो ज्नानमालायाम्- 

यदा तु शङ्करं मध्ये Buea Bas यजेत्। 
आग्नेय्याच्च तथा हंसं नैऋत्यां पाव्मैतीसुतम् ॥ 

वायव्याच्च सदा पूज्या भवानो भक्तवत्सला | 
यदा तु मध्ये गोविन्दमैणान्यां शङ्करं यजेत् ॥ 

आग्नेय्यां गणनाथ Aart तपनन्तथा । 

वायन्यामम्बिकाच्ेव यजेन्मन्तो समाहितः ॥ 
सहस्रांशु यदा मध्ये शेणान्यां पाव्बैतोपतिम् । 
आग्नेय्याभेकदन्तच्च THATS यजेत् ॥ 
वायव्यां पूजयेद् देवीं भोगमोक्तैकभूमिकाम् | 

भवानोन्तु यदा मध्ये रेणान्यां माधवं यजेत् ॥ 

आग्नेय्यां पाव्धतोनाथं Aaa गणनायकम् | 
WHAT AAMAS प्रपूजयेत् ॥ 

हेरम्बन्तु यदा मध्ये एेणान्यामच्युतं यजेत् | 
आग्नेयां पञ्चवक्घन्तु Aer जगदम्बिकाम् ॥ 
वायव्यां युमणिच्चैव asad द्तद्दरितः | 
स्वस्थानवजिंता देवाः शोकदुःखभयप्रदाः | 
तन्मण्डल सितो राजा साधकञ्च विनश्यति ॥ इति । 

श्रन्यतापि-शम्मी मध्यगते हरोनदरणुदेव्यो हरी WET- 

भास्येनागसुता रवौ हरगणेणजाम्बिकाः स्थापिताः | 

देव्यां विष्णुहरेकदन्तरवयो लम्बोदरेऽजैश्वरा- 
at; शङ्रभागतोऽतिश्भदा व्यस्तासु ते हानिदाः ॥ इति । 

पर्ठिता ्रपि-श्शं ना रग दे मध्यात्रा शं गरभेशतः सूशंगनादेदेनाभं 

गर ग नाशं we विदिक् पूज्याः” इति । 
अन्यतराग्नेयादिक्रमेण खापनसुक्तम् | 

सू्यकदन्ताच्युतशक्तिरुदरा विन्नेखरेशणाद्विसूताककष्णाः | 
MAAN TAM अरो ए हेरम्बपतङ्गलष्णाः ॥ 
खोशम्भुसथ्यासुरथाम्बकष्णाः प्रदच्तिणं मध्यविदिक्त पूज्याः | 

BUM: सव्वमनोरथातैय अथे विनिघ्नन्ति परत्र संसा; ॥ इति । 



चतुर्थः पटलः । REN 

अन्धवापि- मध्येऽभ्यच्यं हरिं ata गणं मध्यतः 
श्॑वाय्यारविविष्णवो रविमथो विन्नाजशक्तोश्राः | 
मध्ये शक्तिमथेशविन्नरवयो विष्णुश्च मध्ये रं 

सूयेभास्यशिवाच्यता हि विदिता आाग्नेयकोणादिमाः ॥ इति । 
भ्रत्ोभयत्र खापनक्रमे फलतः साम्यमेव । पूजा तु गण्पतिमारभ्य । यत्र गणपते- 

Hed ta समारभ्येति श्रेयम्। यदाइः- 

Te पुष्पाञ्जलिं दश्वा गणेणा चैनं भवेत् | 
TIN एव सुख्येत् तत्र सूयक्रमाहवेत् ॥ इति । 

एतदव्याख्यानमुभयथा gata पुष्पाच्लिमिति मुख्ये प्रथमतः garafa- 
मातर कत्वा पश्चाद् Aaa कत्वा सुख्यपूजेति । wat तु । पुष्या्ञलिशब्देन 

पूजासमापतौ यः पृष्पाच्नलिः स संग्टहोतः। तेन सुख्यदेवपूजानन्तरं गणेशा- 

द्यचचनमिति। एतच्च खस्वगुरुसम््रदायानुसारेण Faq) अयमेव देवताखापन- 
क्रमो नित्यपूजायामपि समानः । aa नित्यपूजा wena मणौ यन्ते वा 
पाषाणादिप्रतिमायां वा काया । तदुक्तं च्रानमालायाम्-- 

गिरिजारतसौख्याय जाता विघ्नपराः सुराः | 

तच्छत्वा चरितं देव्या शापो दत्तोऽतिदारुणः ॥ 
पान्वैतोशपसंयुक्ता देवा श्रश्मत्वमागताः | 

विष्णुना शङ्रेणापि तथाऽन्यैः सुरसत्तमैः ॥ 

संस्तुता वरदा जाता पाषाणत्वेऽपि भो सुराः । 

स्वस्थाने पूजयिष्यन्ति पुरुषाथचतुटयम् ॥ 

दातु समथो मदाक्यादेष एव वरोऽपिंतः। 
तस्मात् पूजा विधातव्या पाषाणप्रतिमासु च ॥ इति । 

हयभोषेपञ्चराते- खन्मयो दारुघटिता लोहजा TAS तथा | 
TAA गन्धजा चैव कौसुम सप्तधा स्मृता ॥ 

कौसुमो गन्धजा चैव wart प्रतिमा हिता | 
AMAA ATA: सव्यैकामफलप्रदाः ॥ इति । 

महाकपिलपञ्चरतेऽपि- 

ओैलजा लोहजा वापि रत्नजा वाथ दारुजा | 

waa चेति agar: प्रतिमाः परिकौत्तिंताः ॥ 
ANAT देवानां महानोला AMAT | 



RER शारदातिलकम् | 

दारुजा कामदा प्रोक्ता सौवर्ण भुक्तिमुक्तिदा ॥ 

राजतो VARA Aral द्यायुरविंवधिनो | 
कांस्या बह्वापदं हन्ति रेतिको शतुनाशिनो ॥ 
सत्थैभोगप्रदा शैलो स्फाटिको दोभिकारिका। 
महाभोगप्रदा ख्याता Wa खलु शोभना ॥ 

मानाङ्गुलप्रमाणेन दणपच्चाङगुलालिका । 

we तु प्रतिमा पज्या नाधिका हि प्रशस्यते ॥ इति । 

अन्धत्रापि--षङ्गुष्ठपव्वौदारभ्य वितस्तिर्यावदेव तु । 

we तु प्रतिमा काय्य नाधिका शस्यते ga: ॥ इति । 
यत्त-सोम्या तु हस्तमात्रा वसुदा इस्तदयोच्छ्िता प्रतिमा | 

कसेमखुभिक्ताय भवेत् विचतुहस्तप्रमाणोच्चा ॥ इति । 
तत् खापितप्रतिमाविषययौन्नेयम् । wari ततेव विशेष उक्तः- 

weal प्रतिमां वच्छे यथावत्तां निबोध मे । 
पक्षापक्ता दिधा प्रोक्ता खन््यो प्रतिमा क्रमात् ॥ 

सव्वं लोका न शंसन्ति प्रतिमां rey | 
waa प्रतिमा शस्ता सेव कार्या विचक्षणैः ॥ 
सुधया नेव HAT नामचे; कदाचन | 
मदैव WN कुर्य्याद् यथावदनुपूर्वशः ॥ 

ब्राह्मणस्य सिता se तियस्याऽरुणा स्मता | 
fant पोता wane क्ष्णा शूद्रस्य afte ॥ शति । 

अन्यत्र विशेषः--दपभयमत्यङ्गायां होनाद्गगयामकल्यता AA: | 
ल्षामोदर््या' द्यम विनाशः कशणाङ्गयाम् ॥ 
मरणन्तु सक्षतायां शस्त्रनिपातेन निदिंथेत् करतुः । 
वामे विनता val दक्षिणविनता हिनस्यायुः ॥ 
श्रन्धत्वमूटषटो करोति चिन्तामधोमुखी efe: | 
सरवव॑प्रतिमाखेवं gunn भास्करोक्षमवगच्छेत् ॥ इति । 

अन्धज्रापि-नाधिकाष्ो न Sane कत्तव्या देवता कचित् । 
अधिका शिल्पिनं हन्यात् कशा चैवाथंनाशिनो ॥ 
ated तु दुभि निमेसा धननाशिनो । 
वक्रनासा तु दुःखाय सङ्विभाङ्गो भयङ्करो ॥ 



चतुर्थः; पटलं; । २४८४ 

चिपिटा दुःख्ोकाय saat Faerie । 
दुःखदा होनवक्ता तु पाणिपादक्षशा तथा ॥ 
SAAT होनजष्म च रमोग्मादकरो ठप | 
WHIM च राजानं कटिदहोना च मारयेत् ॥ 
पाण्पादविहोनायां जायते नरको महान् | 

ABTS TAT च या मूर्तिः शतुकस्थाणकारिणौ ॥ 
पुवमित्विनाशाय होना वक्ष:स्थलेन या | 

समपूर्णवयवा या तु आयुलेच्मोप्रदा सदा ॥ 

एवं लक्षणमासाद्य कर्तव्या मूत्तिरुत्तमा ॥ इति । 
अन्यत fasta: — 

खण्डिते स्फुटिते ae दग्धे मानविवजिंते | 
यागदोनेऽथवोच्छ्टे पतिते दुष्टभूमिषु ॥ 
अन्धमन्तरा्िंते चैव पतितस्परशदूषिते | 
दशस्वेतेषु नो चक्रुः सत्रिधानं दिवौकसः ॥ 

दति सव्यैगतो विष्णुः परिभाषां चकार ह ॥ इति । 

भ्रन्यत्र-खण्ितां स्फुटिता जोर्णमवलोढाच्च वड्धिना | 
प्रतिमां वजंेद् Tae भग्नां खरालक्षणाचुगताम् ॥ 
नित्तिपैदारुजामग्नो तथाऽन्यामप्तु नित्तिपेत् ॥ इति । 

तथा-- एकादपूजाविहतौ कुर्य्याद् दिगुणएमचेनम् | 
विरात तु महापूजां संप्रोत्तणएमतःपरम् ॥ 
मासाद मेकां पूजा यदि विहन्यते | 
प्रतिषठेवेष्यते कथित् कंचित् संप्रोक्तणक्रमः ॥ 

संप्रोक्षणल्षणं यथा ततेव-- 
dawg देवस्य देवमुदास्य पूव्यैवत् | 

पश्च पच्च RATT स्नापयित्वा खदग्भसा ॥ 
गवां रसैश्च dara द्भतोयेविंशोध्य च | 
प्रयत् प्ोक्णोतोवैमूलेनाष्टोत्तरं शतम् ॥ 
सपुष्प सकुशं पाणिं न्धस्य टेवस्य मस्तके | 

पञ्चवारं जपेन्मूलमष्टोत्तरशतोत्तरम् ॥ 

वतो मूलेन arte पोटान्तं संस्पृथेदपि । 



२८४ शारदातिलकम् | 

aaa लिपिन्धासं waaay विन्यसेत् ॥ 

प्राणप्रतिष्ठामन्ेण प्रतिष्ठापनमाचरेत् | 

पूजाच्च महतीं Fare खतन्त्ोक्तां यथाविधि ॥ 

यागहोनादिषु प्रायः संप्रोक्तणविधिः स्मृतः ।॥ इति । 

अन्यतापि-शणलग्रामे मणौ यन्ते मण्डले प्रतिमासु वा । 
नित्यपूजा हरेः कार्य्या न तु केवलभूतले ॥ इति । 

रामपूव्यैतापनोयैऽपि- 
सोभयस्याऽस्य Saw विग्रहो यन्वकल्पना | 

विना aaa चेत् पूजा देवता न प्रसोदति ॥ इति । 
संहितायामपि- 

aed मन्मयं प्राइदेवता मन्बरूपिणो | 

यन्ेणाऽपूजितो देवः सहसा न प्रसोदति ॥ 
तथा-सन्व॑षामपि Ararat यन्त्रे पूजा प्रशस्यते । इति । 

णानश्विनाप्युक्तम्- 
शक्तिं निजैक्येन तधैव चक्रे faa पटे वा यजनं न भूमौ । 

मोदहादसौ खर्डिलगां यजेद् भ्रश्येत् तिवर्गादिति मन्तसिदाः ॥ इति । 
शिवपूजा तु शिवमूत्तौँ शिवलिङ्गे स्थिरे चले वा काया aa चले पाषाणादि- 

लिङ्गे यत् पञ्चसू्रादिलचणसुक्तं तदवश्यं द्रष्टव्यम् । रत्रलिङ्गगादौ तु वत्तघ्त्तणा- 

was न दोषः। aga हयशोषेपच्चराते- 
न ङुर्य्या्क्तणो दारं रतरजानां चलात्नाम् | 

सु[ख प्रभा लक्षणन्तेषां ख्णजानामपि दिज ॥ 
तस्मात्र लच्षणोदयारं कुर्य्यात् पाषाणलिङ्वत् | 
अचलानां तेजसानां कचिदिष्येत लक्षणम् ॥ 

लक्षणं कल्यनोयन्तु स्ाप्यलिङ्के यथाविधि । 

चललिङ्ग कुशा[ऽङ्गुला ]ग्रेण लक्षणं कल्पयेद् गुरुः ॥ 

मनसा fete लक्षणं लिङ्गसंखितम् in इति। 

सोमश््धुनाऽपि- 
TAH लक्षणोद्धारो न लौहे न सरि्धवे | 
लिङ्गीषु च न tay न दृष्टं कचिदागमे ॥ 

स्वरूपं लक्षयां तेषां प्रभा way निर्मला । इति । 



चतुथं; पटलः । २८६५ 

मूलमन्वं समुच्चाय्यं सुषुमृणावर््मना सुधीः | 
आनीय तेजः खस्थानान्नासिकारग्धूनिर्ग॑तम् ॥ ८८ 
कारस्थमाटकाम्भोजे चेतन्यं पुष्यसच्चये | 

संयोज्य ब्रह्मरन्ध ण मूर्चयामावाह्येत् |: ॥ ८९ 
अन्यत्र तु विशेषः- 

wz लिङ्न्दयं are गणेशदयमेव च । 
शक्तित्रयं तथा शङ्कं मद्छयादिद शकाङ्धितम् ॥ 

हौ शङ्खौ नार्च॑येच्चैव शालग्रामशिलादयम् | 
दे चक्रे हारकायास्तु तथा Maes बुधः ॥ 
एतेषामचेनात्नित्यमुदेगं प्राप्रयाद् wet इति ॥ ८७ ॥ 

आवाह्य पूजयेदिल्युक्तम् । तचावाहनप्रकारमाह मूलेति। खस्थानाद् 

ृदयकमलात्। अन्ये स्यमणर्डलादित्याइः। तदुक्तं वैहायसोमन्तकोषे- 
अथाकंतो वा हृदयारविन्दादावाहयैब्रन्दसुतं सुवेशम् । इति । 

अन्यतापि-भ्रावाषयेग्महादेवीं हृदयाम्बजगद्नरात् | 
सथरमर्डलतो वापि खोयादा दादशन्ततः ॥ इति । 

aaa Tears | करस्थमाटकाम्भोजे पुष्यसश्चये इति व्यधिकरण- 

सप्तम्यो | सुधोः म्रूलमन्तसुच्चाय खस्थानात्तेजः सुषुम्णाव्म॑ना आनोय ब्रह्मरम्ध- 

दारा नासिकारण्बनिर्गतं तच्चैतन्यं करस्थमाटकाम्भोजे पुष्यसच्ये संयोज्य eat 

वावादयैदिति सम्बन्धः। तदुक्तम्- 
देवं सुषुम्णामार्गेण अ्रानोय ब्रह्मरग्धकम् | 
वामनासापुटे ध्यात्वा निर्यान्तं खाच्नलिखितम् | 

पुष्पमारोप्य तत् पुष्पं प्रतिमादौ निधापयेत् ॥ इति । 

अतावाहनमाद्वानम् | तदावाहिन्या। तच्च म्रूलमन्ान्ते भ्रावादितो भव नमः 

इति प्रकारेण ्रागमोक्तस्लोकान्ते वा । यदा म्रूलमन्तान्ते आगमश्नोकमुच्ायेति 

सुधोरित्यनेनोक्तम्। अयमेव मुख्यः प्रकारः। संहितायामपि धूपमन्सुक्षा- 

एवभिलन्तु बोजान्ते धुपमन्तर उदाहृतः । इत्यादिनोक्तम् । 
एवमग्रेऽपि ख्थापनादिषुष्यम् । स्लोकसु- 

MMI शुद्धं त्वामहं परमेश्वर | 

अरण्यामिव sans मूत्तौवावाहयाम्यहम् ॥ 



२८६ शारदातिलकम् । 

संस्थापनं स्रिधानं सच्निरोधमनन्तरम् | 

सकलो करणं पश्चाद् विदध्यादवगुरनम् ॥ € ° 
अर्तीकरणं क्रत्वा कुर्व्वीत परमीक्ततिम् | 

क्रमादेतानि कुर्व्वीत खमुद्राभिः समाहितः ॥ € १ 
इदमावाहनादि शलग्रामादौ न कायम् । यदाइः- 

शालग्रामे स्थावरे वाऽऽवादहनं न विसर्जनम् । 
शालग्रामशिलादौ यत्वित्यं सनत्रिहितो हरिः ॥ इति । 

श्रन्य्रापि-उद्वासावाष्टने न स्त; खिरायासुद वाचने | 

अस्थिरायां विकल्पः स्यात् खण्डिले तु भवेद् दयम् ॥ 

शलग्रामार्चने नैव श्यावाहनविसजने । इति । 
रत्र पञ्चायतनयपक्ते प्रत्येकं देवतानामावाहनं ततः प्रत्येकं देवतानां खापनमिति 

पदार्थानुसखमयो वा उतावाहनादि नेवैदयान्तम् एकत्र समाप्य पशादैवमन्यतेति 
काण्डानुखमय इति संशये अत्र काण्डानुसमय इति सिषान्तः। यतः-- 

मुख्ये porate car Tamera भवेत्। इत्युक्तम् | 

तत्राचनशब्द्ः पूजावाचकः सा चाऽऽवाहनादिनैवेदान्ता | we TAT 
दितोयचरणे “वचनात्तु परिव्याणान्तम्” इत्यधिकरणे सि्ान्तितम् ॥ ८८ ॥ ८८ ॥ 

सुधोः संस्थापनं विदध्यादिति सम्बन्धः । संस्थापनं खापनम् । तत् स्थापिन्धा | 
सोकसु-- 

aad महिमामूर्तिस्तस्यां at weet प्रभो[विभो] । 
भक्तिज्ञेहसमाक्षषटं दोपवत् स्थापयाम्यहम् ॥ इति । 

सुधरित्यनेनासनोपवैशने ada इत्युत भवति । तद् यथा मूलमन्तान्ते- 
सव्वान्त्यामिणे देव सव्यैवोजमयं शभम् | 
SAMA परं शद मासनं कल्पयाम्यहम् ॥ 

रासनं शटहाण नमः । ततो मूलमन्तान्ते- 

श्रस्मिन् वरासने टेव सुखासीनोऽ्तरामक | 

प्रतिष्ठितो waa लव wate परमेश्वर ॥ 

उपविष्टो भव नमः। सत्रिधानं नैकव्यावस्थानप्रा्थ॑नम् । तत् सत्रिधापिन्धा | 
Wag— अनन्धा तव san मूर््तिशक्तिरियं प्रभो | 

afar कुर तस्यां तवं भक्तानुग्रहतत्पर ॥ इति । 



चतुः पटलः । २८७ 

सन्निरोधः सत्रिरोधनम् भनन्धचिनत्तप्रार्थनम् । तत् सत्रिरोधिन्या। न्ञोकसु- 
MTN तव देवेश HIT Taras | 
आानन्देकटकष at freufia पितगुरो ॥ इति । 

सिहाग्तसागरे ्रावाहनादौोनामन्यथा लक्तणसुक्तम् | 
aa एवाभिपूणंस्य तश्स्येदहा्चनादिषु | 
सादरं सम्बुखोभावस्तदावाहनसुच्यते ॥ 
शिवस्याऽऽवाडितस्यास्य fae? तु सन्ततम् | 

स्थिरोकरणसुद्िष्टं स्थापनं भक्तितोऽच॑ने ॥ 

पूजां प्रयोज्यमानान्तु र्टहोत्वाऽनुग्रहादिकम् | 

कर्त THANE तत् सान्निध्यं प्रचच्ते ॥ 
waaay पूजायाः सात्रिध्यं हि शिवस्य यत् । 

स सत्रिरोध उद्दिष्टो विभोरस्यापि शक्तितः ॥ इत्यादिना । 

अनन्तरमित्यनेन सम्ुखोकरणं प्राथंनच्च मुद्रादयेनोक्तम्। | Wat तु- 
WANT दुमन्त्वाहा वैकस्थात् साधनस्य च | 
यदाऽपूषं भवेत् क्त्यं तदाऽप्यभिसुखो भव ॥ 
em पीयुषवर्षिश्या पूरयन् यन्नविष्टरम् | 
मूत्तौवायन्नसम्प्तः सिरो भव asa इति । 

सुद्रालक्षणं यथा- 

सु्टिदयख्िताङ्गुष्ठौ सम्पुखौ च परस्परम् । 
संञ्चिष्ठावुच्छरितौ gong सेयं सग्बुखमुद्विका ॥ 

प्रुताङ्गुलिकी हस्तौ मिथः शिष्टो च wat | 
HM खद्ृदये खेयं मुद्रा प्राथेनसंज्निका ॥ इति । 

सकलीकरणं पूणेरूपत्वेनावस्यितिप्रायनम् । तच देवताङ्ग षडङ्गन्यासात्। अव- 
गुणनम् अयोग्य्ृच्यविषयत्वापादनम् | तदवगुख्डन्या। स्लोकसु- 

अभक्तवाञ्मनयत्तुःखोतदूरामितययुते | 
सखतेजःपच््ररेणाऽऽश वेष्टितो भव सव्यैतः ॥ इति । 

अख्तीकरणमानन्दपूणेतावखितितवम् | तद् धैनुसुद्रया । परमोकरणं सव्यापराध- 
सदिष्णुत्वम्। तन्महासुद्रया। स्वमुद्राभिरिति त्रयोविंशे वच्यमाणाभिः। 

समाहित इत्यनेन मूलमन्त्रपुटितमाटका्षराणि देवदेहे विन्यसेदित्यक्ञम् | 

पूजायां TATU TY Seek ॥ 



रट शारदातिलकम् | 

अथोपचारान् Hala मन्तवित् खागतादिकान् | 
खागतं कुशलप्रश्रं निगदेदग्रतो गुरः ॥ < २ 

अधेति। उपचारशब्दार्थ न्नानमालायासुक्तः | 

भक्तया चेते कता Sa साधकं देवसत्निधिम् | 

चारयन्ति यतस्तस्मादुचन्ते YOM: ॥ 

समोपे चारणदाऽपि फलानां ते तथोदिता ॥ इति । 
मूले षोड़श उक्ता न्नानमालायामन्येऽपि। तद् यथा-- 

अषटतिंशत्षोडशाकंद शपद्चोपचारकाः | 
तान् विभज्य प्रवच्यामि के केतेतैः Hae किम् ॥ 
आसनं प्रथमं तेषामावाहनञुपखितिः | 

सान्निध्यमाभिमुख्यञ्च स्िरोक्ततिः प्रसाधनम् ॥ 

TAG पाद्याचमने मधुपकंसुपस्पणम् | 
खानं नोराजनं वस््नमाचामं चोपवोतकम् ॥ 

पुनराचामभूषे च दपंणालोकनं ततः | 
TAGS धूषदोपौ नैवेद्यञ्च ततः क्रमात् ॥ 

पानोयं तोयमाचामं दस्तवासस्ततःपरम् । 

ताम्बूलमनुलेपच्च पुष्पदानं पुनः पुनः ॥ 

मोतं वाद्यं तथा sei सुतिञ्चैव प्रदक्षिणम् | 
पुष्पाच्ञलिनमस्कारावष्टवतिंशत् समोरिताः ॥ इति । 

मन््तन्तप्रकाणेऽपि- 
आसनं प्रथमं तेषु ततश्चावाहनं मतम् | 

उपस्थानच् सान्रिध्यम्। इत्यादिना- 

पुष्ाच्ञलिनमस्कारौ विष्णुप्रोत्ये भवन्त्यमो | 

fangrert समाख्याता उपचारा मनोषिभिः ॥ इत्यन्तेन । 

षोडश मूले Get: | तथा- 
WIAA AMAT त्यक्ता तु दादश। 

TYTN AAA मधुपर्काचमान्यपि ॥ 
गन्धादयो नैषेयान्ता उपचारा दश क्रमात् | 

गन्धपुष्ये धूपदोपौ नेयं पञ्च Pare: ॥ 
Ua पञ्चधा प्रोक्ता तासामेकां समाचरेत्। इति । 



चतुर्थ; पटलः । २८९. 

पाद्यं Wea दद्याद् देवस्य हृदयाणुना | 
एतच्छयामाकटूर्व्वाजविष्णाक्रान्ताभिरौरितम् ॥ ९३ 

सुधामन्तेण वदने ददययादाचमनोयकम् | 

जातीलवङ्गकक्षोलेस्तदुक्तं तन्ववेदिभिः ॥ < 8 
प्रयोगसारे षष्ठो अप्युक्ताः । 

अध्य गन्ध' ततः पुष्यमक्ततं धुपमेव च । 
ata नैवद्यं सप्ताङ्ग सपर्यं त्यपरे जगुः ॥ इति । 

खागतमिति। कुशलप्रश्रमिति खागतमित्यस्या्ंकथनम् | 
स्लोकसु-यस्य दशंनमिच्छन्ति देवाः स्वाभोष्टसिदये | 

qa ते परमेशाय स्वागतं खागतच्च भे ॥ इति । 

एतदनन्तरं सुखागतमपि म्रूलमन्तान्ते। श्लोकसु- 

क्तार्थीऽनुग्टहोतोऽस्मि सफलं जोवितं मम | 

आगतो देवदेवेश सुसखागतमिदं पुनः ॥ इति । ९२ । 

पाद्यमिति। हदयाणना नमोमन्त्ेण | 

Hag -यद्वक्तिलेशसम्पर्कात् परमानन्दसम्भवः | 
aa ते चरणालाय पाद्यं wera कल्पये ॥ इति । 

Wa नमोमन्तरमुच्चायथ MAHA पाद्यं ग्टहाण नमः इति शङखजलमुत्जत् | 

एवमग्रेऽपि । aa मन््रविशेषो aaa Aan एव न्नेयः | 

एतदिति। श्यामाकः श्यामा इति प्रसिदः। महाकपिलपश्चराव्रेऽपि- 

gal च विष्णुपलो च श्यामाकं पद्ममेव च । 
पादाङ्गानि च चत्वारि कथितानि समासतः ॥ इति ॥ ८३२ ॥ 

qua वमित्यनेन । शोकसु- 

. वेदानामपि वैदाय देवानां Sarasa | 

श्राचामं कल्पयामोश शुद्धानां Teas ॥ इति । 

जातो जातोफलम्। कक्षोलं कोशफलम् कवाव इति कान्यकुल्लभाषायाम् | 

तदुक्तमगस्तिसंहितायाम्- 

तथाऽऽचमनपात्रेपि दव्याज्जातोफलं सुने | 

लवङ्मपि कक्ोलं शस्तमाचमनोयकम् ॥ इति । 

महाकपिलपञ्चरातरे आचमनोयद्रव्याण्यन्यथोक्तानि | 



२९० श्ारदातिलकम् | 

दिशेत्ततो afe शिरोमन्तेण देशिकः 
गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसषपेः ॥ € ५ 

aga: सव्वदेवानामेतदष्यमुदौरितम् | 
सुधाणना ततः कु्थान्मधुपरके सुखाम्बजे ॥ ce 
अन्यं द्धिमधून्मिशमेतदुक्तं मनोषिभिः। 
तेनेव मनुना कुव्यादद्धिराचमनौीयकम् ॥ co 

कपूरमगुरु" पुष्य, द्रव्याण्याचमनोयकम् । इति । 
अन्यत्र विशेषः--अध्यं तिटंदाति पाद्यं facerfa आचमनीयं षड़.ददाति । इति । 

आगताय तथाचोयां ख्रातुमासनगाय च । 
पूजातो गन्तुकामस्य case विचक्षणः ॥ 
आगते VARTA च नैवैदयोपक्रमे तथा | 
पाद्यस्यापि wafer: समयस्िविधो बुधैः। इति ॥ ८४ a 

शिरोमन््ेण खारहैत्यनेन | महाकपिलपश्चरातरे कुशाग्र खाने फलमुक्तम् | 

सिद्वाथंमचततच्चैव gon च तिलमेव च । 
यवं गन्धं फलं युष्यमष्टाद्न्तरष्यंसुच्यते ॥ इति । 

सब्धैदेवानामिति ala सम्बध्यते | पाद्यादुक्द्रव्याणि सव्यैदेवतासु समानानोत्यथः | 
स्लौकस्तु - तापत्रयदहरं दिव्यं परमानन्दलच्णम् | 

तापत्रयविनिर्मु्तं cael कल्ययाम्यहम् ॥ इति । 
मधुपकंमिति। stay - 

सव्धैकालु्यहोनाय परिपूणंसुखात्मक | 
मधुपकंमिमं देव कल्पयामि प्रसोद भे॥ इति । 

अतराष्यादिपरोक्द्रव्याभावे केवलतण्डलानेव निच्छिपेत्। तदुक्तं मन्रतन्तप्रकाशे-- 
द्रव्याभावे प्रदातव्याः क्षालितास्तख्डुलाः शुभाः । इति । 

अन्यत्रापि- तश्डलान् प्रचतिपेत्तेषु द्रव्यालाभे तु away । इति । 

तेनैव मनुना सुधाणनेत्य्थः। श्रोकसु- 
उच्छिष्टोऽप्यशचिवाऽपि यस्य स्मरणएमात्रतः | 

शदिमाप्रोति aa ते पुनराचमनोयकम् ॥ इति 
ayaa आराचमनसुपलक्षणम् । तेन समतयुक्तनिमित्तेऽप्याचमनं दद्यात् | 

खानान्ते वासोदानान्ते उपवोतदानान्ते नैवेद्यान्ते | 



चतुः पटलः | 

Tag: कारयेत् स्नानं वाससौ परिधापयेत् । 
दयाट् दिव्योपवौतञ्च हाराद्याभर थैः सह ॥ € ८ 

तदुक्तं महाकपिलपञ्चगव — 

खाने aa तधा wel दद्यादाचमनोयकम् | इति | 

एवं षड्प्याचमनोयानि । तदुजञं ज्नानमालायाम्-- 
पाद्ये च मधुपकं च खाने वस्त्रोपवोतयोः | 

भोजने चाचमनं देयम् । इति । 

arid ga महाकपिलपञ्चराते तु विशेषः-- 

गमं Feat care देवस्याप्रतिमं ततः। इति। 

MAG—AE WHI BFA लोकनाथ महाशय | 
सव्वैलोकेषु शडातमन् ददामि सेहस॒त्तमम् ॥ इति । 

तत उहर्तनम्। महाकपिलपञ्चराते - 
रजनो सहदेवो च fata लच्छमणापि च । 
सदाभद्रा कुशाग्राणि उदत्तनमिहोष्यते ॥ इति । 

अन्धत्ापि-ज्रभ्यङ्गोदर्तने चापि महास्नानं समाचरेत् । इति । ८५-८.७॥ 
गन्धाद्विरिति । तदुक्तं मन्ततन्तप्रकाशे- 

शदधतोयाद् गन्धतोयं ओष्ठं शतगुणोत्तरम् | 

गङ्गादितोधंतोयानां फलं शास्त्रप्रणोदितम् ॥ 
aa तताधिगन्तव्यम्। इति । 

तथा- नाहरेन्मलिनं तोयं केशकोटादिदूषितम् | 
मलिनेनापि area व्यङ्गेनाऽशचिना तथा ॥ इति । 

ततैव विशेषः- रक्तता गन्धपुष्पाणि खानपातरे तधा तयम् । इति । 
श्ीकसु- परमानन्दबोधाञ्िनिमगम्ननिजमर्तये | 

साङ्ोपाङ्मिदं खानं कल्पयाम्यहमोश ते ॥ इति । 

एतदनन्तरं शङ्कजलेन देवायाऽभिषैकं कुथात्। यदाइः- 

शतं सहसखमयुतं शक्तया चेवाभिषेचयेत् | 
शष्ठ सम्य तेनैव सपुष्पेण च देवताम् ॥ इति । 

अन्यतापि-्र[ख]यक्या गन्धतोयेन dara जगदोश्वरम् । इति । 

wa विशेषः- महाभिषेकं aaa mesa प्रकल्पयेत् | 
सव्यैतैव प्रशस्तोऽनः fraqarad विना ॥ इति । 

२८१ 



RAR शारदातिलकम् | 

न्यासक्रमेण मनुना Bleaaraeara: | 
MI देवो गन्धावैरङ्गादौन् पूजयेत् ततः ॥ <€ 

aa विशेषस्तु तन्ान्तरे-- 

प्रतिमापटयन्त्राणां निलयं खानं न चाचरेत् | 

कारयेत् पञ्बेदिवसे तथा मलनिवारणम् ॥ इति । 
वाससोति दिवचनेनोत्तरोयं ख्डोतम्। stat तु- 

मायाचित्रपटाच्छन्र निजगुद्योरुतेजसे | 

निरावरणविन्नान वासस्ते कल्पयाम्यहम् ॥ 

TAA महामाया AMAA sat सदा | 

तस्त ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरोयकम् ॥ इति । 
तवर विशेषो मन्ततन्तप्रकाशे- 

पोतं कौशेयवसनं विष्णोः परोतये प्रकौत्तितम् | 
wa शक्यकाविघ्नेषु ईश्वरस्य सितं प्रियम् । 
मल्होनं तथाऽच्छद्रं Brat कार्पासमेव वा ॥ 

तेलादिदूषिताद्रोगः सच्छिद्रादाच्ता भवेत् | 
जैर्णौहरिद्रता कर्त्मलिनात् कौत्तिंरीनता ॥ इति । 

यज्नोपवोतमिति। शओोकसु- 
यस्य शक्तिं तयेणिदं संप्रोतमखिलं जगत् | 

यन्नसूत्राय aa dada प्रकल्पये ॥ इति । 

हाराद्याभररेरिति। wag 

सवभावसुन्द राद्गाय नानाशक्तचाखयाय ते । 

भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचित ॥ इति । ९८ ॥ 
न्धासेति। उपचारात् पूर्वै कतो यो देवदेह न्धासः तत्रमेण मूलमन्त- 

पूटिवभेकंकमक्षरं कलेत्यर्थः | 
वर्ेमेनुप्रुटितैः क्रमशः TATE 
न्धासक्रमादभियजेत् सकलासु मन्त | 
गन्धादिभिः प्रथमतो मनुदेवतासु 

वैलोक्यमोहन इति प्रथितः प्रयोगः ॥ इत्याचार्ययक्ञः । 
mare देवोभिति। अतर देवीमिल्युपलक्षणं खे्टदेवतामित्य्थः । कचिद्ेव- 

fafa पाठः। पुटिवलक्षणं त्रयोविंशे वच्छति। ततो गन्धादयेरभ्यच्ये 



चतुथ; पटलः । २८२ 

गन्धञ्चन्दनकपरंरकालागुरुभिरौरितः। 
कमले करवौरे दे कुमुदे तुलसौ दयम् ॥ १०० 

जातीदयं Hai दे RAT चम्पकोत्पले | 
कुन्दमन्दारपुन्रागपाटला नागचम्पकम् ॥ १०१ 

आरग्वधं afar पारन्ती नवमल्लिका | 
Galata सकोरण्ट' पलाशाशोकमल्लिकाः ॥ १०२ 

पनरन्तरमङ्गादोनावरणानि चार्चयेत् । इति क्रमविधायकम् । गन्धादैरित्यादि- 

शब्देन पुष्पम् । अरङ्गादोनिति तत्तत्कल्योक्नाङ्गात्यादि। अस्यायमाश्यः | 

सुख्यदेवे wage cen अक्गादिलोकपालान् सम्पूज्य धूपादि दद्यादिति ॥ ९९ ॥ 

गन्धादैरिव्यु्तं तत्खरूपभेवाह गन्ध इत्यादिना । श्रोकसतु - 

परमानन्दसौरभ्यपरिपूरदि गन्तर | 
ग्टहाण परमं गन्धं कपया परमेश्वर ॥ इति । 

ददं गन्धदानं कनि्टिकयेति न्नेयम् । यदाहः- 

शङ्कपातखितं गन्धं wdc कनिष्ठया । इति । 
ततो WAAR प्रदर्शयेत् । तल्लक्तणन्तु-- 

कनिष्टाङ्गुष्ठसंयुक्ता गन्धसुद्रा प्रकोत्तिंता। इति । 

कमले इति । दे इति maa, waq— 

तुरोयवनसग्भृतं नानागुणमनोहरम् | 

अरमन्दसोरभं पुष्य टद्यतामिदसुत्तमम् ॥ इति । 
ततः GAAS प्रदर्शयेत् । 

केतके दे इति wants मन्दारोऽकः। पुन्नागो नागकेशरः । 
आरग्बधो राजक्तः घनवदर इति कान्यकुलभाषायाम्। पारन्तो लताभेदः | 
सौगन्धिकं कद्वारमेदः। देशिकः पूजायासुपदिष्टानोत्यनेनान्येषु पुष्पाध्यायेषु 

विहितानि ग्राह्याणि तत्तहेवतानां निषिद्वानि areata: च्नानमालायाम्- 
नाक्ततैर्च॑थेद् विष्णं न तुलस्या विनायकम् | 

न ga यजेद् दुग विल्वपतैदिंवाकरम् ॥ 
उन्रत्तम्व पुष्पञ्च विष्णौ वन्यं सदा बुः । 
देवोमाच्चाकंमन्दारावादिल्ये तगरं तथा ॥ 
गणेशाय च aaa रक्तपुष्यमति प्रियम् | 



२९४ शरदातिलकम् | 

wat aaa feast सुनिपुष्य[ पव |कम् । 
अन्यान्यपि gratia प्वपुष्पागि Sha: ॥ १०३ 
उपदिष्टानि पूजायामाददौत विचक्षणः | 
मलिनं भूमिसंस्ष्टं क्रमिक्षेशादिटूषितम् ॥ १०४ 

शिषे कन्दं न[म]दन्तो युं बन्धूककेतके ॥ 
जवां रक्तां विसम्ये द सिन्दूरं कूटजानि च । 
मालतीं gad रकतं हयारिं बर्बरा त्यजत् ॥ 
उग्रगन्धमगन्धच्च क्मिकेशादिदूषितम् | 
अ्रशदपाव्पाखयद्गवासोभिः afar: ॥ 

aad नार्पयेच्छन्भोः प्रमादादपि दोषक्त् | 
कलिकाभिस्तथा नैल्यं विना चम्प्रकपङ्जैः ॥ 
Was पूजयेदिष्णुं पतैः पुष्पैः फलैरपि । 
स्रालवानोतैः पर्ंषिते याचितः wae: ॥ 
सायं विकाश्ितैः goa: ere पतितिभूवि । 
ARICA SS काञ्चनारं कुरुर्टकम् ॥ 
wage: सदा पूजा विहिता विदहितेरपि । 

कर्तव्या Gaara भक्तियोगोऽत्र कारणम् ॥ 
ga’ वा यदि वा पतरं फलं नेष्टमघोसुखम् | 

दुःखदं तत् समाख्यातं यथोत्पन्नं तथाऽपणम् ॥ 
चिवपूजासु aang न विदस्यापि दूषणम् | 
waged ae पुष्याष्डलिविधौ न तत् ॥ 
लक्तपूजासु GAY युष्यभेकंकमपंथेत् | 
समुदायेन चेत् पृजा लन्तपुष्पापंणन्तु तत् ॥ इति । 

मन्बतन्रप्रकाणेऽपि- 

ga’ पञ्चविधं प्रोक्तं सुनिभिनीरदादिभिः। 

परापरोत्तम्चैव मध्यम तथाऽधमम् ॥ 
सौवणेन्तु परं प्रोक्तमपरं चिच्रवस्त्रजम् | 

वरत्तगुर्मल तापुष्सुत्तमं परिकोर्तितम् ॥ 
अधमं पततोयादि मध्यमन्तु फलामकम् | 



चतुर्थः पटलः । २९५ 

SHOE समाप्रातं त्यजेत् पर्युषितं गुरुः | 
देवश्य मस्तकं FATA कुसुमोपहितं सदा ॥ १०५ 

पूजाकाले देवताया नोपरि भ्रामयेत् करम् | 

अगुरूगौरगाग्गलु शकंरामधुचन्दनेः ॥ १०६ 
उत्ख्ष्टं न क्रियायोग्य' सदायोग्य परापरे ॥ 

vay तुलसो ओष्ठा बिलमामलकं शभम् | 

मरको देवकच्वारो विष्णुक्रान्ता तयैव च ॥ 

श्रपामार्गऽथ गान्धारो Tat सुरभिसंन्निका | 

नागवज्ञोदलं FO कुशपत्र' तथा मतम् ॥ 
Taga पुण्यं धातो दलं तथा | 

फलेऽप्यामलकं Be वादरं तिन्तिणोभवम् ॥ 
दाडिमं मातुलुङ्च्च जम्बोरं पनसोद्नवम् । 
कदलो चूतसन्भृतं AS’ जम्बुफलन्तथा ॥ 
यजेदेतैः सदा विष्णुं पतैः ga: फलैस्तथा । इति । 

तथा-दिवसे दिवसोत्फुकगैः gat: पूजा तथा निशि । 

पुष्पाभावै प्रवालैर्वा पूजयेच्च न कोरकः ॥ इति । 
wandered दुष्ट' तवै वान्योपभुक्तकम् । इति । 

गुरूरित्यनेन केषुचित् पर््पितेषु दोषाभाव इत्युक्तम् | 
यत् न्रानमालायाम्- 

न पर्युषितदोषोऽस्ति जलजोत्यल चम्पक । 
तुलस्यगसत्यवङ्कुले विल्व गङ्गाजले तथा ॥ इति । 

परडितेदिंनसंख्यया केषाच्ित् पथुषितदोषाभाव उक्तः | 
विल्वापामागंजातीतुलसिशमिशता केतकौोभद्गूव्य 

मन्दास्मोजादिद्भा मुनितिलतगरा ब्रह्मकन्नारमज्ञो | 

चम्पा्वारातिकुम्भोमरुवकदमना विष्ठतोऽद्ानि च स्युः 

तिंशत्रेयकारोशोदधिनिधिवसुभूभूयमा भूय एवम् ॥ इति । 

शता शतपत्रम् । WE अङ्गराजः। मन्दो मन्दारः। आहि gana । 

ब्रह्म पलाशः। Wats: करवोरः। एषां यथायोग्य" पत्रपुष्पाणि ग्राह्याणि । 

अरयः षट् । यमो दयम् । एवम् एकादा आहृतानां दिनसंख्या। भूय 



२८६ शरदातिलकम् | 

धृपयेदाज्यसंमि ग्र नीवचिवस्य देशिकः | 
वर्यां कपूरगभिख्या after तिलजेन वा ॥ १०७ 
आरोप्य दर्शयेदौपानुचचैः सीरभशालिनः | 
स्वादू पदंशं विमलं पायसं सहशरकरम् ॥ १०८ 

एवमस्याधेः | fedora दर्मादोनामियं दिनसंख्येति। स्मृत्यन्तरेऽपि- 
पङ्कजं पञ्चरात्रं स्यात् दशरात्रञ्च विल्व कम् | 

तुलस्थैकादशादात्त् पुनः TAT पूजयेत् ॥ इति 

तुलस्यां निमाच्यदोषोऽपि नास्ि। यदाहइः- 
सद्यः पथ्युषिता वापि निमोल्या नैव दृष्यति | 
तथान्धैनं हरेलु्टिसुलस्या तुष्यते यथा ॥ इति ॥ १००-१०६ ॥ 

sfeeqgat प्रकतमाह धुपयेदिति । वामहस्तेन घण्टामन््रेणा्चिंतां घटां 
वादयन् धूपं दद्यादित्यर्थः । देशिक इत्यनेन aerate ततुपरूजनमप्युकञम् | 

यदाहः- जयध्वनि ततो मन्रमातः खाहेत्युदो च । 

अभ्ययं वादयन् घण्टाम् । इति । 
TAMA तु-धुपभाजनमच््रेण प्रोच्याऽभ्य य॑ TATA | 

अस्त्रेण पूजितां घण्टां वादयन् गुग्गुलं दरत् ॥ इति । 

श्लोकस्तु - वनस्यतिरसोपेतो गन्धाव्यः सुमनोदरः | 

aaa: सव्यैदेवानां घुपोऽयं प्रति्छ्यताम् ॥ इति । 

तदुक्तम्- घण्टां गन्धाचतङकसुमकैर्िंतां वादयानः । इति । 
अन्यतरापि--ततः समपयेदुपं घण्टां वाद्य TAA: । इति । 

अत्र प्रयोगः । धुपपावरमस्ेण प्रोच्य नमोमन्तेण पुष्य ee वामया तजेन्या 
dan qaaed dag पटित्वा साङ्गाय सपरिवाराय देवाय yd समपेयामि 
नमः इति शङ्जलमुतृषटज्य धूपमुदरं nea घण्टामन्त्रेणाचितां awi वामहस्तेन 
वादयन् देवतागुणनामयशःसुत्यादि कोत्तंयन् देवं धूपयेत् । उक्तश्च-- 

YOR et GAS AAMT वामया LA | 
aera aa: पुष्पाञ्जलिं cet यणः पठेत् ॥ 

awa परिशष्टिऽपि- 

धूपस्य व्यजनेनेव धुपिनाङ्गविधृपने | 
नोराजनेषु wag देव[गुण]नामादि कौत्तंयन् ॥ 
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कदलोफलसंयुक्तं साज्यं मन्तो निवेदयेत् | 
तत aa जलं दद्यदुपचारान्तणन्तरया ॥ १० 

जयघोषं प्रकुर्वीत कारुख्यश्चापि कौत्तंयेत् | 

तथा मङ्गलघोषश्च जगदौजस्य च सुतिम् ॥ इति। 

मन्वतन्वप्रकाथे तु-- 
न दरद् दूषितं धूपं कार्पासास्िभिरोरुहैः । इति । 

एवं दोपदानेऽपि घण्टावादनादि aa पृव्धैवत् कुर्य्यात् । विशेषस्बयं sat 

वाममध्यमया दोपपाव्रस्प्थः। दोपसुद्रादथंनच् । स्ञोकसु- 

Sram were: सव्यैतस्तिमिरापहः। 
सवाद्ाभ्यन्तरंज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिष्णद्यताम् ॥ इति । 

SHY त्नानमालायाम्-- 
सव्भैनादप्रिया देवा नैकः wag तान् त्तमः । 
सव्ैनादमयो घण्टा रवामा[र्था] सब्धनादक्तत् ॥ इति । 

नोचैरिति देवतानाभिदेशे उच्चैरिति नेतरदेशे इत्याचार्याः | “cearvafa विशदधीः 
पादपयन्तसुचचैः” इत्युक्तेः । वडवर्तिदोपपक्षे विषमा एव वत्तिसंख्या ae । 

यदाद्ः-्रार्िकन्तु विषमवहवत्तिं समन्वितम् । हति । 

प्रयोगसारे तु-तेलेन कपिलाज्येन सिक्धकेनापरेण वा | 
aaa वर्तिसंयुक्तं uae: प्रदंथेत् ॥ इति । 

aa सर्पिषा Sela: तदा दक्षिणतः Aaa चेत्तदा वामत इति सम्प्रदायः । way 

सितावत्तिचेदक्िणतः रक्ता चेदामतो निबेदनमिति ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
मन्ोत्यनेनैतदुक्गं भवति नेतव्यम् अस्वमन्जप्तजलेन सम्प्रोक्येत् | 
शेवागभे तु- ततो खल्युच्जञयेनैव वौषडन्तेन सप्तधा | 

जपैः सद्भश्स्ेः सिच्चेत् तत्तोयविन्दुभिः॥ इति । 
वतश्क्रमुद्रयाऽभिरच्य वायुबोजेन हादशवाराभिमन्तितजलेन हविः ware 

तदुलयवायुना तदोष संशोष्य [ध्य] दच्िखकरतलेऽग्निबोजं fate aque 
वामर्करतलं क्त्वा नैवे प्रदर्श्य तदुलयाग्निना तदोष दगध्वा वामकरतलेऽखतवोजं 
विचिग्य ततृष्ष्ठलम्नं दक्िणकरतलं कत्वा नैवेये प्रदश्यं तदुयाख्तधारया श्जावितं 
विभाव्य म्रूलमन्तजप्तजलेन sara तदखिलमखतामकौं ध्यात्वा तत् We 

मरूलमन्वमषटधा sat धेनुमुद्रां we जलगन्धपुष्येरभ्यच्ये देवतायै पुष्याश्ञलिं 
समर्प्यं तश्बुखात्तेजो निर्गतमिति ध्याता वामाङ्गु्ठेन सुर्यं नेवे्यपातं wet 
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afauaty जलं ग्टहोत्वा खादन्तं मूलमन्तम् 
सत्पात्रसिदं सुहविविंविधानेकभक्तणम् | 
निवेदयामि देवाय सानुगाय ग्टहाण तत् ॥ 

इति stag जपित्वा aga सपरिवाराय देवाय नैवेद्यं समपैयामि नमः इति 

FAAS AAR प्रदर्शयेत् | ततः सपुष्पाभ्यां हस्ताभ्यां नवेद्यपातं fa: 

्रोदरन्-“निवेदयामि भवते लुषाणिदं हविरहरे” इति जपेत् | 
aa St इति cee तत्तदेवतानामोद्यम् । यदाइः- 

Telfad तद रिमुद्विकयाऽभिरच्य वायव्यतोयपरि शोषितमग्निदोष्णा । 

संदश्च वामकरसौधरसाभिपूणं aerated मघाभिगशन् प्रजप्यात् ॥ 
मनुमष्टशः सुरभिसुद्धिकया परिपूण॑मचयतु गन्धमसुख्यैः | 

हरिमच॑येदथ क्तप्रसराच्ञलि रास्य तोऽस्य faata महः ॥ 
वोतिहोत्रदयितान्तसुचचरन् quan निच्तिपेल्नलम् | 
अपयेन्तद्धतामकं हवि Sao सकुसुमं BART ॥ 

निवैव्यापणमन्त्रोऽयं सन्धीर्चासु निजाख्यया । इति । 
ततो वामकरेण gage दक्तिणकरेण प्राणादिसुद्राञ्च दशंयन् प्राणाय खाहेत्यादि- 

मन्वान् जपेत्। यदाइः- 

ग्रासमुद्रां वामदोष्णा विकचोत्यलमन्निभाम् | 

Wena दक्निणिन प्राणादोनाञ्च दर्शयेत् ॥ 
way कनिष्टोपकनिष्ठिके दे खाङ्गुष्ठसूड प्रथमेहमुद्रा । 
तथा परातजंनिमध्यमे स्यादनामिकामध्यमिके च मध्या ॥ 
अननामिकातजनिमध्यमा स्यात्तदचतुर्थो सकनिष्ठिकास्ताः | 

स्यात् पञ्चमो तददिहोपदिष्टा : प्राणादिमुद्रा निजमन्वयुक्ताः ॥ 

प्राणापानोदानव्यान समानाः HATTA युक्ताः । 
AIT वध्वा Vet: क्षष्णाध्वनस्त एते मनवः ॥ इति 

पुष्यादिसुद्रालक्षणानि च-- 

च्ये्टाङ्गु्स्य पुष्यस्य युक्ता धूपस्य तजनो | 
दीपस्य मध्यमानामा नैवेद्यस्य प्रकीर्तिता ॥ 
इतराङ्गुलिसंयोगात् पञ्चमुद्राः प्रकोत्तिताः | 
गन्धादिष्वपि दत्तेषु[भेदेषु] qatar: प्रदथयेत् ॥ 

- - द्रया यत् छतं कश्च तदक्षयफलप्रदम् ॥ इति । 
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तत्रेति । उपचाराणाम् अन्तरान्तरा पुष्पाञ्जलिं दश्वा जलं दश्वा खहस्तं 

प्र्षालयेदिति परमगुरवः। इदानीं तन्त्रान्तरोक्गो विशेषो लिख्यते । 
अनिमाल्यं सनिर्माल्यमर्चनं दिविधं सतम् | 
fradatwagal न्धपुष्येः खगादिभिः ॥ 

यदच॑नमनिमास्यं दिव्यभोगापवर्गदम् | 
ग्राम्यारण्यादिसम्भे ्यागदर्यैमेनोरमैः ॥ 
wag क्रियते सम्यक् सनिमाल्यं तदर्चनम् | 

तवर तच्छसागरसंहितायां निमाल्यतवमुक्तम्- 
जातमाव्राणि पुष्पाणि घ्रातान्येव निसर्गतः | 

पञ्चभिच महाभूतेभानुना शशिना तथा ॥ 

प्राणिभिश्च दिरेफायेः पौष्यैरेव न संशयः | 
अतो निमाल्यमित्युक्तम् ।. इति 

निमोस्यश्वेत् अनेन फलं कथमित्याशङक्य ततेवोक्तम्- 
घ्रातपुष्ात् फलं सिष्य्दल्पं नो मानसाद् यथा | 

तस्मादपरिहायत्वादन्यथा चानुपायतः ॥ 

seg feat नृणां aregadag क्रिया । इति । 

तथा-पुनस्िधा मता पजा उत्तमाधममध्यमा | 
अधिकारिनिमित्ताभ्यां भिद्यते शतधा पुनः ॥ 

यागोपकरणैः छत्रः क्रियमाणोत्तमा मता । 
TIAA aM दृः पूजा तु मध्यमा ॥ 
पतपुष्याग्बुनिष्पाव्या पूजा चाधमसंञ्निता । 

विदिताखिलवेदार्यैत्रह्यपिंभिरकल्मषैः ॥ 
क्रियमाणा तु या पूजा सातिको सा विभुक्तिदा। 

राजषिंभिस्तपोनिरेभंगवत्तत्ववेदिभिः ॥ 
या पूजा क्रियते सम्यक् राजसो सा सुखप्रदा | 
स्तोवालदमूवादेभकीख Tara: ॥ 
या पूजा क्रियते नित्यं तामसो सा प्रकोत्तिता | 
mae सीतको चेव चासो दौर्बोधिकौ तथा ॥ 
साधनाभाविनो चेति पञ्चधा भिद्यते पुनः । 

यदि लङ्नपथथन्तो व्याधिराव्मनि दृश्यते ॥ 
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तदा पूजा न कर्तव्या खण्डिले प्रतिमासु च । 
न Gla SAAS वा कुाद्ठोममधापि वा ॥ 

रविमरण्डलमालोक्य प्रतिमामथवा पुनः | 

मूलमन्त्रं aaa ya" सात्ततसुतृत्तिपेत् ॥ 

aren व्याधिभिरतयग्रैः क्तान्त्चैवोपवाखकंः | 
निजसामयिकौर्वापि स््कत्तव्यं समापयेत् ॥ 
wallgut] देवमथाग्नोंश्च गुरुन् विप्रान् प्रपूज्य च । 

एतावलत्कालविच्छत्रा पूजा युष्रत्प्रसादतः ॥ 
न दोषो भेऽस्त्िति प्राथ्ये पुनः पूव्यैवदाचरेत् । 

अथ सूतकिनः पूजां वदाम्यागमचोदिताम् ॥ 

खात्वा frag frre मानस्या क्रियया तु वै । 
बाद्यपूजाक्रमेणेव खान[ध्यान]योगेन पूजयेत् ॥ 
यदि कामी न चेत् कामो नित्यं पूरव्वैवदा चरेत् | 
तासिनो वच्यते पूजा यथेवागमचोदिता ॥ 
aa वा यदिवाऽलबमष्यंपात्ादि साधनम् ॥ 
पूजोदकेन कर्तव्या न चेत्तोयञ्च विद्यते ॥ 
यदि सम्भूजयेदेवं भावनाङुसुमादिभिः | 

दौर्बोधिकीं प्रवच्छामि पूजामागमचोदिताम् ॥ 
मूरवंस््नो बालाया gata इति भाविताः | 
रत्रमण्डपधन्ध्ादिचतुष्कसुरगोम्बुजम् ॥ 
मूलमूत्तंस्तथाङ्गानि तेषां पूजा विधोयते । 
अन्येषामपि सर्व्वेषां प्रोक्ता संकतेपकमणि ॥ 

सर्बवीपचारवस्तुनामलामे भावनेव हि । 
निमेले[मोल्ये]नोदकेनाय पूणतेत्याह नारदः । इति । 

पूजाकरणासमध प्रति- 
भ्राराधनासम्थ्ेदव्यादचेनसाधनम् | 
यो दातुं नैव शक्रोति कुादच॑नदंनम् ॥ 
wary यस्य विद्येत सोऽधो याव्येव नान्यथा । 

यस्तु भक्तया प्रयन्नेन खयं सम्पादय चाखिलम् ॥ 

साधनश्चाऽचदिदान् स समग्रफलं लभेत् | 
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अङ्ादिलोकपालान्तं यजेदावरणान्यपि | 

कैशरेष्वगिकोणादि हदयादौनि पूजयेत् ॥ ११० 

नेवमये feared ध्यातव्या अङ्गदेवताः | 

तुषारस्फटिकणश्यामनोलक्ष्णारुणा्चिंषः ॥ १११ 
योऽ्चयेदिधिवद्वक्त्या परानोतेश्च साधनैः ॥ 
परूजाफलादैभेवाऽस्य न समग्रफलं लभेत् । इति ॥१०८॥ 

अष्ादोन् पुनरचथेदिल्युक्ञम् । aaa सामान्ये इति । तयो्यानखान- 

प्रयोगान् वक्तम् Aenea प्रकटयितुं पुनः dee: तत्खरुपमाह 
अङ्गादोति । पूजावसरस्य प्रागुक्तत्वात् अतएव वच्छति “एवं सम्मूज्य विधिव- 

faery” इति । अङ्गम् अरङ्गठतिरादौ य तत्। लोकपालाहतिरन्ते यव 

तत्। अङ्गादिलोकपालान्तमिति क्रियाविशेषणम् । लोकपालणशब्देनेव खास्ता- 
वतिग्रहणं Haq एतच्च सम्भवाभिप्रायं sey खलेषु तथा दनात् न 
नियमः। अपिशब्दादत्रापि अन्तरान्तरा जलं दव्यादित्यनुषज्यते | 

अद्गपूजायाः सव्व॑सामान्यम् अ्च॑नखानमाह केशरेष्िति। अग्निकोणादौ- 

त्यादिशब्देन नेऋ्छैतवायव्येशानकोशेषु । तदुक्तम् - 
वद्यादोशणन्तमङ्गानि दादिकवचान्तिकम् | 

अर्चयेत् पुरतो नेतरमन्तं feg afe: पुनः ॥ इति । 
अन्यत्रापि -इतवहनिक्रति समोरण frafeg हृदादि व्मौन्तम् । इति । 
न्ये तु ् राग्नेथेशाननेक्टेतवायव्यकोणिष्विति व्याचक्तते | 

UTE: —SEl हृदयमामग्नेव्यामेशान्यान्तु शिरो यजैत्। 
ने कऋैत्यान्तु शिखा पूज्या वायव्यां कवचं यजेत् ॥ 

WII पुरतो मेतं feg शस्त्रमथार्चयेत्। इति । 
अन्यत्रापि -भ्रग्नो णासुरवायव्यमध्यदिच्छक्गपूजनम् । इति । 

यथागुरूपदेशच्च निणेयः। अतरानेयादोनि पुरःकल्ितपूव्धैदिगपेक्या न तु 
प्रसिहानोति ॥ ११० il 

wana इति कर्णिकायां देवस्य पुरतः । शिरःप्रतिमन्तेषु॒प्ूजायां 
नमोऽन्तता Sati होमे तु दयादोनां खाहान्तता। आद्यदितीययो- 
स्तज्नातियुक्तत्रादेव न ततुप्रयोगः। अधिकरणसिष्टशायम्ंः। तथा हि 

“मन्ते Ba गुणोपदेशत् स्यात्” इत्यत्ाधिकरणे खाहाकारेण वषट्कारेण 



३०२ शारदातिलकम् । 

वरदाभयधारिण्यः प्रधानतनवः स्यः | 

पश्चादभ्यचनोयाः स्युः कल्पोक्ताहतयः क्रमात् ॥ ११२ 
अन्ते यजेज्ञोकपालान् भूलपारिषदान्वितान् | 
इतिजात्यधिपोपितान् fea पुर्व्वादितः क्रमात् ॥ ११२ 

वा ean हविदंदातोति सामान्येन विहितया खाहाकारान्ततया viral खाहा 
अन्तरिक्षाय खाहेत्यादिषु मन्त्रेषु a पुनस्तस्यवाधः । सामिधेनोसाप्रदश्यवदुप- 
संहाराभावान्रान्यमन्तेषु बाधश्चेति खितम् ॥ १११॥ 

प्रधानतनवः सिय इति पक्चयमिति पद्मपादाचाथाः । 

उक्तञ्च - वरदाभयधारि्यो महिलाङ्गतयोऽङ्देवताः पूज्याः । इति । 

अ्वरणानोलयुक्तानां खानमाह पश्चादिति । पञ्चादङ्गाहत्यनन्तरमित्यथंः | इदमपि 
प्रायिकम् । तत्पूव्वैमप्याहतोनां स्वात् ॥ ११२ ॥ 

अन्त इति बाह्ये । चतुरस्रे आआावरणान्तत्वस्य Wage: | एतच्च व्याख्यानं 

aaa वायवोयसंहितायाञ्च तथा दशंनात्। सत्सम्प्रदायाच्च । 
पूव्वादितो दि क्रमाच्च । अन्ते इन्द्रमग्निं इत्यादोन् लोकपालान् यजेदिति 
सम्बन्धः। ततर सामान्यत इन्द्राय नम इत्यादि प्रयोगे ma विशेषमाह 

मूलेत्यादिना। अन्ते इत्यत्रापि सम्बध्यते । तेनेदं पदं सन्धान्ते देयभेषेत्यर्धः | 

तच्च प्रथोगलिखने स्फ्टोभविष्यति। मूलपारिषदान्वितानित्यस्यायमर्थं;। यदा 
शक्या वरणे इन्द्रादि पूजा तदा प्रत्येकं शक्तिपारिषदायेति लोकपालानां वज्ादोनाच्च 

विशेषणं Faq. एवं शिवपूजायां wea शिवपारिषदायैति। रवं गणेण- 

पूजायां प्रत्येकं गणेश्पारिषदायेति। एवं सुय्यपूजायां प्रत्येकं सूथपारिषदायेति | 

एवं विष्णुपूजायां प्रत्येकं विष्णुपारिषदायेति। चरणव्यत्ययो गोपना कतः | 
इतीत्यव्रापि अन्त इति सम्बध्यते। इन्द्रायेत्यादेरन्त इत्यध; । warts प्रयोगे 
जात्यधिपानां पूव्यैमुच्चारणं पश्चाद्ेतोनाम्। मूले तु ईतिशब्दस्याल्पात्तरत्वात् 
पूव्मैनिपातः । हेतयः quia) जातयः सुरतेजःप्रतर्तोजलप्राणनक्षतभूत- 

नागलोकाः। सवाहनान् सपरिवारानित्यपि न्नेयम् । वाहनानि तु रेरावताज- 

मदहिषनरमकरखगाण्वहषभरयहंसाः । तदुक्तमाचार्येः-- 

जात्यधिपदहेतिवाहनपरिवारान्ताः क्रमेण यष्टव्याः । इति । 

वच्यति च aa नित्यामन्ते-- 

लोकपालान् यजेदन्ते वाहनायुधसंयुवान् । इति । 



चतुर्थः पटलः | ३०६. 

इन्द्रमनिं थमं Ta वणं पवनं विधुम् | 

ईशानं पन्नगाधीशमध wig पितामहम् ॥ ११४ 
पीतो cat सितो wa: शक्तो धूमः सितावुभौ । 
गी रोऽरुणः क्रमादेते वर्णतः परिकौत्तिताः ॥ ११५ 

सशकिकानिति च्यम् । aga वैहायसोमन्बकोे - 
लोकेश्वरान् पार्थिवमण्डले aay सशक्त न् सह वाहनां | 

सपाण्वदांखन्दनपुष्यधूपैयंजेत् स मन्तो निजवाच्छिताय ॥ इति । 
स्खबोजाद्यानित्यपि न्नेयम् । बोजानितुलंरंमंक्तंवंयंशंहंनंकां। agai 
महाकपिलपच्चराच्रे- 

यानुलोमढतयन्तु दितोथं लविलोमतः | 
चतुथे फानुलोभेन रानुलोमेन चाष्टमम् ॥ 

sae पानुलोभेन लविलोमात् ठतोयकम् | 
aga सप्तमं वणं रानुलोभेन संस्थितम् ॥ 
चतुथे धानुलोभेन cata गविनल्लोमतः | 
सखरोपान्यस्वनामाभ्यां भेदितं सव्वैभेव तत् ॥ 

waited ast ब्रह्मान्तं वासवादिमम् ॥ इति । 
एतानि दोर्घाख्यपोति केचित्। अनन्तब्रह्मणोर्मायापाशबोज इति केचित् । 

तदुक्तम् एष्वयग्निपवनाद्यन्तवरुणानिलसेश्वरेः | 

्रनन्तबिन्दुसंयुक्गैरव्यीः पाशेन मायया ॥ इति । 
ay र्त इति fafa पवनं aa fad सोमं पन्रगाधीम् saad पितामहं 
ब्रह्माणम् feg genfea: क्रमादिति । अत्र प्रसिद्धा एव gered ग्राह्याः| 
तदुक्गम्- प्रयजेत् खदिच्चमलधोः खजात्यधोण्वरहेतिवादपरिवारसंयुतान् । इति । 

नारायणोये च-इन्द्रादौंशच खदि्वु। इति । 
(यदपि --द्रादिकान् लोकपालान् स्स्वदिन् समर्चयेत्। इति। 

तव्ा्टदिन्तु अट पूजयितव्या । निक्तिवरुणयोर्मध्ये नन्तम् । इन्दरेणनयोर्मध्ये 
ब्रह्माणम् । तदुक्तं वायवोयसंहितायाम् - 

विष्णु नैऋते विधिैश्वरे | 
बहिः पद्मस्य वच्राद्यान्यलान्तान्धायुधान्यपि ॥ 

प्रसिद्दरूपास्राणासु लोकेशानां क्रमाद् यजेत् । इति । 



१०४. शारदातिलकम् | 

qa शक्तिं दण्डमसिं पाशम ङ शकं गदाम् | 
शलं चक्रं पद्ममेषामायुधानि क्रमादिदुः ॥ ११६ 

पोतशुक्रसिताकाशविगद्रक्रसितासिताः | 

करविन्दपाटलाभा वच्चाद्याः परिकीर्तिताः ॥ ११७ 

एवं सम्पृज्य विधिवद्निषैदयान्तं ततो गुरुः। 

दक्िणे स्थण्डिलं कत्वा तवाऽऽधाय इताशनम् ॥ ११८ 

dare विधिवदिद्यान् बभ्रवदेवं समाचरेत् | 
तच सम्यूज्य TATA SAAT MATRA ॥ ११६ 

अत्र नक्ते Dat इति तत्सामीप्यलचषकमिति न्तेयम्। अत्र कचिद् ब्रह्माणं 
पूजयित्वा अनन्तं पूजयेदिति क्रमः । स पौराणिक इति ज्ञेयं न तान्विकः । महा- 
कपिलपच्चरात्रहयशेर्षपञ्चरात्रप्रपञ्चसारादिबहइतन्विरोधात्। तथा चाचायाः- 

अ्रनन्तब्रह्मपथन्तेः पञ्चमीन्द्रादिभिर्मता | 
चक्रपद्यान्तिकः षष्ठो aaa: ॥ इति । 

प्रयोगो यथा। ॐ लं इन्द्राय सुराधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय 

सशक्तिकाय विष्णुपारिषदाय नमः इति। एवं ॐ र अग्नये तेजोऽधिपतये 

इत्यादि । wat पूजायां लोकपालमुद्रा दभनोया । यदाइः- 

पाणिमूले Gaara णखा; सव्वाः प्रसारिताः । 

लोकेशानामियं मुद्रा तेषामर्चौसु दर्शयेत् ॥ इति ॥ ११२-१११५॥ 

बज॒मिति। असिं खद्ग' । आकाशो नीलवण: । करविन्दः नोलपुष्योऽ- 

तसीप्रायो दन्नः। ततूपुष्यवणं इत्यधेः | 
तदुक्ञमाचार्यः- करविन्दारुणएवर्णाः । इति । 

aa प्रयोगो यथा - ॐ asa वच्रलाञ्कितमोलये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय 

सशक्तिकाय विष्णु पारिषदाय नमः इत्यादयुद्यम् । तदुक्तमाचार्थेः- 
अर्चा बहिर्निजसुलक्ितमोलियुक्ताः 

स्वस्वायुधाभयसमुद्यतपाणिपद्याः । इति । 

qaa सूत्तिं atenfe निधैद्यान्तमिति निल्यपूजायामपि समानम् । विदाम् 

विधिवत् संकत्येत्यनेन वोच्षणादयश्चत्वारः संस्कारा छतसंस्कारा भ्ग्नेराज्याइति- 
क्रमेण गभाधानादि संस्कारा ees cera भवति ॥ ११६।११७।११८॥११८ ॥ 



चतुथः पटलः । ३०५ 

तारव्यादृतिभिहत्वा मूलमन्वेथ मन्तवित् | 
सर्पिप्रता पायसेन पञ्चविंशतिसंख्यया ॥ १२० 

yar व्याहतिभिभयो गमा; पुनरचयेत् | 
तां योजयित्वा पीटस्थमूर्ती afs विसर्जयेत् ॥ १२१ 
अवशिष्टेन हविषा विकिरेत् परितो बलिम् । 
देवतायाः TARA गन्धपुष्पा्चतान्वितम् ॥ १२२ 
ततो fataqga शोधयित्वा जलं पुनः | 

पञ्चोपचारेः सम्यज्य द शयेच्छचचामरे ॥ १२३ 

कपरशकलोन्मिश्रं ताम्बलञ्च निवेदयेत् | 
सहसराहत्य संजप्य मूलमन्वमनन्यघौः | 

asd स््व॑सम्यच्ये देवताये समपयेत् ॥ १२४ 
तारव्याहृतिभिरिति। अत्राद्याञ्चतखः सतारव्याहृतिभिः एका समस्तेन । 

मूयोऽनन्तरं व्याद्तिभिर्हतवेति सम्बन्धः । पूल्यैवदिति faq पुनरनन्तरं 
Tantei देवताम् अर्च॑येत्। आदिपदेन पष्यधूपदोपनेेदयानि। पौटसखधमूत्तौँ 

योजयित्वा वामित्यनुषज्यते ॥ १२०।१२१।१२२ ॥ 

तत इत्यनेनेतदुक्तं भवति । पानार्थं जलं TAT AeA 
स्लोकसु- समस्तदेवदेवैश सव्वटसि करं परम् | 

अखण्डानन्दसम्पृणे wT जलसुत्तमम् ॥ इति । 
ततो भोजनथेषोदकश्च दश्वा निर्ग॑ततेजो देवमुखे संत्य Atait विश्ठकसेना- 
दिभ्यो दवयादिति। तदुक्तम्- 

सुख्यादोशनतः पातात्रैवेव्यांशं समुषरेत् | 

सव्यैदेवस्वरूपाय पराय परमेशि | 

गओ्रीरामसेनायुक्षाय विश्वकसेनाय तै नमः ॥ 
गणेशे वक्रतुण्डाय सूर्य्ये चर्डांशषेऽपयेत् | 

शक्तावुच्छ्ष्टचाण्डास्ये शिषे चण्डेश्वराय च ॥ इति । 

देवतायाः wea इत्यत्रापि पारिषद शब्देनेषामेव ग्रहणम् । सबव्ैसम्प्यै 
Sama इति व्यधिकरणे चतुर्थौ | 

खम्चैदिति। श्रत नित्यपूजायां ताम्बुलछतादशेचामराणि सम्य 



२०६ शारदातिलकम् | 

gfe: सवासना et cat मङ्गलानि च | 

aaafafafaar ते gerete कल्िता ॥ 
ध्वनयो गोतरूपैण शब्दा वादयप्रभेदतः | 

छत्राणि नव पद्यानि कल्पितानि मया प्रभो ॥ 

सुषुम्णाध्वजरूपेण प्राणाद्याश्चामराव्ना | 

अह्रो AHA वेगः HAT रथासना ॥ 

इन्दरियाख्यण्वरूपाणि शब्दादि रथवर्म॑ना | 
मनः प्रग्रहरूपेण gfe: सारधिरूपतः | 

RATA कपतं तवोपकरणालना ॥ 
इति श्चोकान् पठित्वा यथाशक्ति मरूलमन्तं sat 

गुद्यातिगुष्यगोघा त्वं ष्टहाणाऽस्मत्ङ्षतं जपम् | 

सिद्िर्भवतु मे देव त्वतुप्रसादा्वयि स्थिते ॥ 
इत्यनेन तं जपं देवतायै निवैदयेत्। तदुक्तं शैवागमे- 

मन्त्रो a पटित्वा तु दक्षहस्तेन शम्भवे | 

मरूलाणनाऽष्यंतोयेन दक्षहस्ते निवेदयेत् ॥ इति । 
ततः पराश्चुखमष्ये दवा WE पूजयेत्। aga मन्वतन्त्प्रकाशे-- 

पूजयेद् गन्धपुष्यादेः we वे देववद् बुधः । इति । 

अन्यत्रापि-तैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया | 
ue तिष्टन्ति विप्रेन्द्र तस्माच्छ सदाऽर्चयेत् ॥ 

ततः प्रदक्षिणं ङुखात्। तत्र विेषस्तन्त्रान्तरे-- 

एकां चण्डां रवौ aa faal दद्याद् विनायके | 

waa: केशवे दद्यात् शिवस्या प्रदक्षिणम् ॥ इति । 
ततः सुत्वा vat नित्यहोमं gala तच तन्त्रान्तरे विशेषः- 

अन्न्याधानादिकं कम्म नित्यदोमे न fad इति । 

ततशुश्चुकोदकैन “इतः पूर्वै प्राणवुद्धिदेधम्ाधिकारतो जाग्रत्खप्रसुषुष्यवस्धाखु 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्धयासुदरेण firm यत् स्मृतं aga यत् क्षतं तत् सव्व 

ब्रह्मार्पणं भवतु Gel) मां मदोयञ्च सकलं हरये समर्पये ॐ तत् सत्" इति 
ब्रह्मापणमन्तेणासानं TA BETH संहारमुद्रया देवसुपसंहरेदिति विशेषः | 
संदहारसुद्रालक्षणसुक्लमेव । प्रसादसवोकारे तत्त्ेवताभक्तन तत्तदेवताप्रसादः 
Satay एव । पश्चदेवतापूजायान्तु विष्णोरेव शलग्रामभिलासपर्णादन्येषाश्च | 



चतुर्थः पटल्लैः | २०७ 

ततः शन्भोदिंशि qefafat gaafaa ॥ १२५ 
हमवस्तरादिसंयुक्तां ककरो तोयपूरिताम् | 
संस्याप्य तस्यां सिंहस्थां खद्गदेटकधारिगौम् ॥ १२६ 
घोररूपां परश्चिमास्यां पूजयेदस््रदेवताम् | 
चलासनेन सम्पूज्य तामादाय गुरूः पुनः ॥ १२७ 

Tafa लोकपालानां नालमुक्तेन वारिणा | 

देवान्नां श्रावयन्नन्तः परिष प्रदक्तिणम् ॥ १२८ 
Tea TAMA saga निवेशयेत् | 

0 ^ 

अभ्यच्य भूयो Tarawa तव स्थिरासने ॥ १२९ 
ततश्च es ast at we पचेत् । 
अस्त्रेण चालिते पाते नवै ataaarfeh ॥ १३० 

तथा च बह्चपरिशिष्टे-- 

पविवरं विष्णुनेेदयं सुरसिष्दधिंभिः स्मृतम् | 

अन्यदेवस्य Adel yar चान्द्रायणं चरेत् ॥ 
sare शिवनिर्माल्य' पतं ger फलं जलम् | 

शलग्रामशिलास्प्णत् aa याति पविवताम् ॥ इति । 

अन्धो विशेषस्तन्त्ान्तरे 

विक्तेपादथ बालिश्याच्जपह्ोमाचेनान्तरा | 

उत्तिष्ठति तदा न्यासं षडङ्गः विन्धसेत् पुनः ॥ इति ॥१२२॥१२४॥ 

शम्मो्दिशोति teary) aad सनालं जलपात्रम् । तस्यां ककं थाम् 
एवश्भूतामस्लदेवतां पूजयेदित्यन्वयः | चलासनेन इल्युच्छितासनेन । तामिति | 
गुरुस्तं ककंरोमादाय नालसुक्तन वारिणा लोकपालानां रक्षेति देवाज्ञां वयन् 
श्रन्तर्मण्डपान्तरवेदयाः परितः प्रदक्षिणं oftaw यथापूव तां निषैशयेदिति सम्बन्धः | 
तत्र aay । स्थिरासने निश्चलासने उपविष्ट इत्यर्थः ॥ १२५-१२९ ॥ 

aa इति । संसरते व्काविति saree खकुण्डे dena । यतोऽग्रिमपटले 

वश्चमाणाग्निजिननकग aaa अस्मिन्नेव काले कछतमस्ति तस्यानुवादः dara 

astfafa | aga प्रयोगसारे-- 



gor शारदातिलकम् | 

तण्हुलान् शालिसम्भृतान् सूलमन्ताभिमन्नितान् | 

प्रुतीनां पञ्चदश क्षिप्रा चाऽस्तमनुं जपेत् ॥ १३१ 
प्र्ाल्य प्रा्वदनं पिधाय कवचाशुना | 

प्राडमुखो मूलमन्तेण दे शिकीन्द्रश्रु पचत् ॥ १३२ 
खवेणाज्येन संखित्ने दद्या्तप्ताभिघारणम् | 
मूलेन पश्चास्चत्यावं कवचेनाऽवतागरयेत् ॥ १३२ 

TAM FUT मण्डले विधिवद् गुरुः | 
तं विभज्य विधा भागमेकं देवाय कल्पयेत् ॥ १३४ 

अग्धमम्नो प्रजुयादपरं देशिकः खयम् | 
शिष्येण ag yatta विहिताचमनस्तदा ॥ १३५ 

कण्डमसखवेस संप्रोच्छ तत्राधाय इताशनम् | 
सान्वाधानादिकं देवं यथावत् पूजयेत्ततः ॥ 
क्षत्रा तर्डुलनिवापं तस्मिन् att पचे्चरुम् ॥ इति । 

नारायणोयेऽपि-तव सन्तसन्भारः शिवमिष्टा विधानतः | 

मूलमृर्ैक्रविद्याभिस्तण्डुलक्षेपणादि कम् ॥ 
HA चरु" पचेत् We पुनस्तदिभजेत् विधा । 
निवेव्येकं परं इत्वा सशिष्योऽन्यद् भुजेद् गुरुः ॥ इति ॥ १२० ॥ 

तश्डुलानिति। प्रतोनां पञ्चदशभिः परिमितानिति गेषः। तण्डलान् 
प्रचाव्याऽस््रमनु जयन् चिष्ठा दति सम्बन्धः । प्रतिलक्मब्रे वच्यते ॥१२१।१२२॥ 

खुवेशेति। संखिन्ने चरो सखुवेण कत्वा मूलमन्त्रेण राज्येन तप्ताभिधारणं 
दख्ादिति सम्बन्धः । विधिवद् गुरूरित्यनेन मूलेन कुशेन समविभागः ` का 
इत्युक्तम् ॥ १२२ ॥ १२४ ॥ 

अन्धेति। अग्नाविति कुर्डाग्नौ देशिकः प्रज्ुहयादित्यनेनेतदुकशम् । “शाण्ेन 
चरुणा तथा” इत्यत्रिमपटल्ते मूलमन्त्रेण पञ्चविंशति वारसुक्ञो होमोऽबादुखन्डेयः 
दति । yettfa ततर faite: सोमशन्मो- 

चरोस्तुतोयभागन्तु ग्रास्वितयसन्ितम् | 

अष्टग्रासप्रमाणं वा दशनस्य शंवजिंतम् ॥ 



यतु्धैः पटलः । २०८ 

arated शिष्यमानौय सकलील्लत्य देशिकः | 
तालप्रमाणं EB चौरहच्चादिसम्भवम् ॥ १२६ 

दन्तकाष्ठं तदा ददाष्छिष्याय नियतात्मने | 

दन्तान् विशोध्य स पुनस्तत् प्रचाल्य विसर्वयेत् ॥ १३७ 
पालाशे YSR सक्तौ an पिष्यलपज्जे | 

Wel Vara पूतेराचमयेग्नलैः ॥ इति ॥१२५॥ 
सकलोक्ञत्वेति मन्रषडङ्मस्याङ्गे न्यस्येति। तालेति। प्रतपाणिरख्गुष्टा- 

WANA याबत्तालः। तदुकम्-- 

अरङ्गुष्ठमध्यमाङ्गुल्यो ये हस्तस्य प्रसारिते | 

तदग्रघोरन्तरालं तालमाहइ्मनोषि्ः ॥ इति । 
देजिक्रो दच्यादित्यनेन दानमन्छ उक्ः। यत् पिङ्ल्ामते-- 

माया दण्डिनि seal प्रदद्यादमुना च तत्। दति । 

विसजं नानन्तर तत्रोच्ा कत्तं व्येति विसजेेदित्यनेनोक्ञम् | 
प्रक्षाल्य fafadaal वामतो वामपाणिना । इति । 

प्रयोगसारे faite: | स यथा नारायणोये- 
दन्तकाष्ठं Wel जप्तं ्ोरिव्षादिसम्भवम् | 

ware टन्तांस्तच्छघ्ला प्र्ाल्यैतुवि चिधेत् ॥ 
feg qateniqis तस्याग्रपतनं क्रमात् | 
वचिखरपो तिरि aa शान्तिगेदो घनम् ॥ 
geafe: परं दुखं फलान्येतानि शंसति । इति । 

अन्यवापि--धोग्रोवापवियोगापगत्युश्ठमदुःखताशमेशादौ । 
रदधावनाग्रपाते कुफले मूललाइतिस्तिले्िंश्ति ॥ इति । 

अन्यत्ापि- अधा FASTA दादशाख्गुलमानतः | 

दन्तकाष्ठं प्रदातव्यं तहन्ताग्रविखविं तन् ॥ 
HES Jada मण्डले पोटमुरथेत् | 
पञ्चिमोत्तररदरनद्र Wa: पातोऽन्यधाऽशमः ॥ 
दुर्निमित्तविनाशय जुदटयाच्छतमश्छतः ॥ इति । 

वायवोयसंहितायान्तु- 

त्यक्तं तहन्तववनं ह्यते गुरणा यदि | 



२१० शारदातिलकम् | 

यथाविधि तमाचान्त शिखाबनमाभिरक्ितम् | 

विधाय साञ्चममुना Fat दर्भास्तरे गुरुः | 

शयोत तस्यां तां रातिमधिवासः समौरितः ॥ १३८ 

इति श्रौशारदातिलक्षे चतुधेः पटलः | 
प्रागुदकपञ्चिभेश्णग्रं शिवमन्यच्छिवेतरम् ॥ 

अरशस्ताणमुखे तस्मिन् गुरुस्तदोषश्णन्तये | 

WARE ATE वा जुडयाग्मूलमन््तः ॥ इति ॥ Lene Wl 
यथाविष्याचान्तं यथाविधि शिखाबन्धाभिरक्तितं विधायेति सम्बन्धः | तत्राचमनें 

fafa: ya wate एव । शिखाबन्धे तु यथाविधोत्यनेनैतदुक्तं भवति | मूलमन्बस्य 
सजातिशिखामन्त्रेण अरघोरादिमन्तेण वा शिखां बभ्ोयादिति । 

शयोतेति । गुरुस्तस्यां वेद्यां अमुना शिष्येण aw दरभास्तरे तां रातिं शयोतेति 
सम्बन्धः । वेच्यामिति सामोप्यमधिकरणा्थेम् । तदुक्तं नारायणोयै- 

पुनस्तं शिष्यमाचान्तं शिखावन्धाभिरकितम् | 

al Fai सद्ाऽनेन खपेद् cuit गुरुः ॥ इति 

गुरूरित्यनेन देवदक्तिणभागी पूठमैशिरसा fas’ खापयेदिल्युक्तम् | 

स्प्रमाणवमाित्य खापयेत् aay | 
इति पिङ्कलामत उक्तेः | 

wana तु-ग्टहस्यान् दर्भशय्यायां पूठ्बशेर्षास्तररक्तितान् | 
हृदा सद्धस्मशय्यायां यतोन् दक्षिणमस्तकान् ॥ इति । 

वायवोयसंडितायान्तु- 

देवस्य fay भागे शिष्य' तमधिवासयेत् | 
अहतास्तरणास्तोर्णँ सदर्भणयने ha: ॥ 
मन्तिते च शिवं ध्यायन् प्राक्शिरस्को निशि खपेत् | 

श्खिावद्स्य सूत्रस्य शिखया तच्छिखां गुरुः ॥ 

MAM CATAT तमाच्छादयय च THAT | 

रेखाव्रयञ्च परितोः भस्मना तिलसर्षपैः | 

क्ञत्वाऽस्रजपेस्तद्ाष्ट दिगो शानां बलिं हरेत् ॥ इति । 
खप्रमाणवमन््ो swag मन्तन्वप्रकाओे- 

rq सकललोकाय विष्णवे प्रभविष्णवे | 



चतुः पटलः । २११ 

विश्वाय विरूपाय खप्राधिपतये नमः | 

ख्रमाणवमन््रोयं कथितो नारदादिभिः ॥ इति । 

ओेवशाक्लादो तु पिङ्गलामते- 
तारो हिलिहयं शूलपाणये हिट ईरितः | 

खथ्रमाणवमन्ोऽयं शम्भुना परिकीर्तितः ॥ इति । 
तन्तान्तरोक्तो विशेषः- 

नमोऽजाय विनेचाय पिङ्गलाय महाकने | 

वामाय विश्व[ विष्णुरूपाय खप्राधिपतये नमः ॥ 

सप्र कथय मे तथ्यं सव्यैकाय्येष्व शेषतः | 

क्रियासिद्धं विधास्यामि लतुप्रतादाग्महश्वर ॥ 

इति मन््ेण स्वापकाले देवं संपराये स्पेत्। 
प्रातश्च GMa काया । तदुक्तं पिङ्गलामते- 

ax शएभाशएभं दृष्टं एच्छत् प्रातः शिशु गुरुः । 
शभे शभं वदे त्तस्य जुडयाद शभे शतम् । 

अस्त्रेणेति क्रमात् प्रोक्तो विधिः शिष्याधिवासने ॥ इति । 

अरन्यक्रापि-क्ररेऽधमा मध्यमा स्याददृ्ट तृत्तमोत्तमा[मापि च] ॥ इति । 
महाकपिलपञ्चरातेऽपि- 

गुरुपादाचनं कत्वा उपवासो जितेन्द्रियः । 

दर्भशय्यां गतो रातौ दृष्टा खरं निबेदथेत् ॥ 

कन्यां छत्रं रधं Std प्रासादं कमनं नदोम् | 

Hat aad are’ समुद्रं फणिनं दमम् ॥ 

पन्बैतच्च दयं भेध्यमाममांसं सुरासवम् | 

एवमादोनि सन्यीणि दृष्टा सिदहिमवा्रयात् ॥ 
चाण्डालं करभं कारु' गत्तं शून्यममक्गलम् | 
तैलाभ्यक्तं नरं नग्नं MOTT सकण्ट[ नपुंस ]कम् ॥ 
प्रासादमत[न]लं हृष्टा नरो रोगमवाग्रुयात् | 

दृष्टा Sawada होमात् सिद्िमवाश्रयात् ॥ इति । 
अव्रोपवासोति रागतः प्राप्षभोजननिषेधः न तु वचनविहितचरुभोजननिषेधः | 

मन्वतन्तप्रकाणेऽपि - अरघ प्रातः समुल्याय खक्रं eet विचारयेत् । 

भद्रे भद्रं विजानोयादभद्रे जुहधयाच्छतम् ॥ इत्यादि । 



२१२ शारदातिलकम् | 

नारायणोये तु-खप्रान् संवोचितान् शिष्यः प्रभाते arate गुरुम् | 

wa: fafa: परैर्मक्तिः। इति । 
अधिवासः समोरित इति मन्तरग्रहणपूव्येदिने। पिक्रलामते तु सदमोऽभि- 
वासोऽप्युक्ः । | 

सष्योऽधिवासमधवा प्रकुर्वीत यथाविधि। इति। 

मन््रतन््प्रकाओेऽपि- 

feae’a नैव कु्यादोक्लाकर्य fare: | 
सद्योऽधिवासनं कुयादेकस्मिन् दिवसे यदि ॥ 

अधिवासशब्दार्थं sat महाकपिलपञ्चराते- 

वसतैरधिपूव्यैस्य भाषे घञप्रत्यये कते 
अधिवास इति era प्रयोगः fafeafa च ॥ 

गुवादिसहितो वासो रातौ नियमपूव्यैकः। 

सोऽस्या fe निपातानामनेकाधंतया मतः ॥ इति ॥१३८॥ 

इति ओशारदातिलकटौकायां सत्सम्प्रदायक्ततव्याख्यायां 

पदार्थादर्णभिख्यायां चतुधैः पटलः ॥ ॐ ॥ 



Waa: Wat: | 

ततोऽग्निजननं AT सव्वं तन्तानुसारतः | 
माचार््यं कुण्डे विधिवत् संसक्ते शास्तरवत्मना ॥ १ 
अष्टादश स्युः संस्काराः कुण्डानां तन्चोदिताः | 

aad मूलमन्वेण शरेण Grad मतम् ॥ २ 
तेनेव ताडनं दरभवमीणाऽभ्य्तयं BAT | 
अस्त्रेण खननोडारी SAAT प्रपूरणम् ॥ २ 
समो करणमस्त्रेण सेचनं THU मतम् | 

Gea Manan वग्भमन्तेण माजंनम् ॥ ४ 
विलेपनं कलारूपकल्पनं तदनन्तरम् | 

विसूतीकरणं पश्चादुदयेनाऽच॑नं मतम् ॥ ५ 
भधिवासदिवस एवास्रदेवतापूजानन्तरं आचाथकन्तव्यकुण्ड संस्क(रादि काह 

तत इति । शस््रवर्म॑ना विधिवत् । संसत ्राचाथङुण्डे सव्वैतन्त्रानुसारतोऽग्नि- 
जननं. वच्य इति सम्बन्धः ॥ १॥ 

aaa विधिमाह अष्टादशेति । शरेणेत्यस््रमन््ेण । अत्र ala अस्रादिमन्ता 

देयमन््स्य ज्ञेयाः । वोक्तणं मूलमन्तेणिति प्रथमत उक्तेः केचन ज।तिमन्वभेवाइः | 

तञ्च साम्प्रदायिकम् । प्रोक्तणमित्युत्तानेन हस्त ग्रेणए । “उत्तानेन हस्तेन 
प्रोक्तयेत्” इति सुतरणात् ॥ २ ॥ 

श्रसयुक्तणमिति सुष्टिवग्षेन ata सेचनम् । उदारः खातखदः पूरणम् 

TAA सेचनमभ्युक्तणमेव | अरमेधात्वथौनुव्तनात् कथित्तमनुवत्तेते इत्युक्तेः ॥२॥ 

डेतिमन्तेित्यस्रमन्तेण | वश्धमन्तेित्यग्रिमेषु चतुषु सम्बध्यते । | aga 
सोमश्भुना- सम्मार्जनं समालेपं कलारूपप्रकस्पनम् | 

विसूत्नोपरिघानच्च वश्चणाऽभ्यचनं हदा ॥ इति । 
कलारूपकल्पनमिति चन्द्रसूर््याग्निकलारूपकल्यनम् । तिसूतोकरणएमिति सत्र- 

तयवेष्टनम् ॥ 8 ॥ ५ ॥ 



२१४ शारदातिलकम् | 

अस्त्रेण TAA PRAT कुशैः शुभैः | 
चतुष्पथं तनुवेण तनुयाद्षपाटनम् ॥ € 

यागे कुण्डानि संस्कुय्यात् संस्कारेरेभिरौरितेः। 
अथवा तानि संद्कुव्याचतुभिर्वीचणादिभिः ॥ 9 
तिख्स्िश्रो लिखेल्ञेखा हदा प्रागुदगग्रगाः | 

प्रागग्रायां Bat देवा सुकुन्देशपुरन्दराः ॥ ८ 

रेखाणासुदगग्राणां ब्रह्मवेवसवतेन्ट्वः | 
अथवा ventured frat तव संलिखेत् ॥ < 

सर््वाख्यभ्युच्छ तारेण योगपीटमधार्च॑येत् | 
वागौश्वरौखतुलातां नोलेन्दोवरसन्निभाम् ॥ १० 

amauta व्ववदृदद़चिन्तनम्। चतुष्यधमिति मध्यात् कुशेखतुदिं् 
मागेचतुषटयकरणम् | aqatf कवचमन्त्रेण । शअरक्षपाटनमिन्दरियोहाटनम् 

इत्येके । अन्ये तु चपाटना waar: न विदन्ते ्षपाटना यस्मिन् तत्। हकारेण 

राक्षसनिवारणं कययादित्य्थः। अन्ये तु साम्प्रदायिकाः अट पट गतौ गतिन्नौनम् 

्रदि्तान्तानां पाटनं व्यापिः। अशक्तान् प्रत्याह अथवेति ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

faa इति। तिखस्तिखो रेखा लिखेत् । गा इत्यनेनेतदुक्तं भवति । 
प्रागग्राणाम् उदक्संखत्वम् sera yadwafafa सव्धाः प्रादेशमिताः 
इत्यपि सम्प्रदायात्। aga सौवामणितिन््े - 

प्राचोपूञैसुदक्संखं दसिणारश्भमालिखेत् | 
send पुरःसंस्थं पञचिमारग्भमालिखेत् | 

तिख्लस्िखो लिखितैवं Mate ata च ॥ इति । 
अथवा ट् कोणातं विकोणं लिखेत् wa केचित् षट्कोणठत्तत्रिकोणम् इति 
पाठमपठन् । तदन्नानविजुख्ितम्। तथा च ्राचयाः — 

अथवा षट्कोणाहतव्रिकोणके गुरुजनोपदेथेन । इति । 
तथा च यामले-षट्कोणेनाहतं देवि faatugra संलिखेत् । इति । 
अन्यतापि-ज्ञला रेखाश्च मध्यतः । षट्कोणं विकोणच्च । इति ॥ ८॥ < ॥ 

सव्वीणोति । एतानि प्रणवैनाऽभ्युच्य योगपोढं वागोगोयोगपोढं मण्ड्कादि- 
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वागौप्रवरेण संयुक्तामुपचारेः प्रपूजयेत् | 
सूय्यकान्तादिसम्भूतं यदा श्रोवियगेजम् ॥ ११ 

आनोय चाग्निं पावेण क्रव्यादांशं परित्यजेत् | 

संस्कुर्यात् तं यथान्यायं देशिको वोक्णादिभिः ॥ १२ 
परतच्ान्तं सम्पूज्य नवमोक्ताः Tonal: सम्पूज्य को" वागोश्वरयोर्योगपोटाय 
नम इति योगपोटं पूजयेत् । अत्र तार शब्देन यथासं TUNA पञ्चप्रणवानामपि 

ग्रहणं श्नेयम् । प्रपूजयेदिति । पोठे शक्तिवोजेन antl साध्यमन्तरेण वागोशम् | 
तदुक्तं गशे्वरविमर्भिन्धाम् -- 

शक्तिवोजेन वामो वागोशं साध्यमन््तः। इति । 
अन्यत्रापि- साध्यमन्तरेण तं देवम् इत्यादिना | 

सूरधकान्तादौत्यादि शब्देन अरणिजन्यः। तदुक्तम् - 

जातं मार्तण्डकान्तादुतवहमरणेः ओ्रोत्रियागारजं वा । इति । 
ओोतियगेहजमिति । fad वेदाध्ययनेन तत्कन्मानुष्टाठलत्वेन च । तेन afar 

तात्यथम् । aga वशिष्ठसंहितायाम्-- 

प्रमथ्य विधिनेवाग्निमाहिताम्नेगेहादपि | 
श्रानोय चादधोताव। इति । 

पावेणेति कांस्यादिपात्ैणए । पावान्तरपिदहितेन इत्याचार्याः । 

अन्यत्र तु-ओोत्रियागारजं वापि सूयधकाम्तोडवन्तु वा | 

अरणोसम्भवं वापि fet खर्णादिभाजने ॥ इति । 

अरविरपि- पात्रान्तरेण पिहिते ताख््नरपातादिके शमे । 

अग्निप्रणयनं कुर्य्याच्छरावे aes च ॥ इति। 

्रन्धतापि-क्षे्ात्रिकिष्य पाते वरकनकमये तास््रपाजेऽथ वापि 

सत्पात्रे वा पिधायाऽमलविपुलमतिः। इति। 

यत्तु स्ृतिसारे - शरावे भिब्रपाते वा कपाले वोखुकेऽपि वा । 
नाग्निप्रणयनं gone व्यापिहानिभयावद्म् ॥ 

शति वचनम् तस्य सुख्यपात्रसम्भवे शरावो न ATE इत्यत्र तात्पयम् | 

क्रव्यादांशं परित्यजेदिति। अस्रमन्त्रेण ae इति न्नेयम् | 
AAA AAU fe समादाय कवचेन पिधाय च। 

MUTT चाऽस्त्रेण aaa संत्यजीत् प्रिये ॥ इति । 



२१६ शारदातिलकम् | 

ज दर््यवैन्दवाग्निभ्यां भौमस्येकय' स्मरन् वसोः | 
योजयेद् बङ्किबौजेन चेतन्यं aR तदा ॥ १३ 
तारेण मन्वितं मन्तो ेनुमुद्राख्तीक्ततम् | 
अस्तेण tad पञ्चात्तनुचेणाऽवगुख्ठितम् ॥ १२ 

अर्चितं चिः परिभाम्य कुण्डस्योपरि देशिकः | 
प्रदक्षिणं तदा तारमन्तोचचारणपुव्वकम् ॥ १५ 

अन्यत्र वह्धिबोजेन क्रव्यादां शलागः। तदुक्तम्- 
वद्किबोजेन मन्ो 

क्रव्यादांशं त्यजेत् तं तदनु च मनुना शोधयेदस्त्रकेन । इति । 

मन्तसुक्तावल्यान्तु विशेषः — 

aaa Awa क्रव्यादां शं परित्यजेत् | 
देवांशं मरूलमन्ेण wag पुरतः सुधोः ॥ इति । 

यथान्यायमिल्यनेन प्रोक्त णाभ्युक्तणे तथा कार्ये यधा अ्ानोतोऽगशिनिस्ति्ठतोल्यक्षम् | 
वोक्षणादिभिरित्यादिशब्देन संस्कारत्रयम् ॥ १०।११।१२ ॥ 

्रोदय्येति । बिन्दुः प्रसि परमातखरूपः | तस्याग्नोषोमखरूपत्वात् | तद्भवो 
वद्िबन्दवः । अन्धे विन्दुः भ्नूमध्यमिति । भौमस्य पार्थिवस्य । वसोरम्नेः ॥ १२ ॥ 

तारेशेति। पूव्यैवत्तारणब्दार्थः । अर्छतोक्ततमित्य तवो जेनेत्याचाथाः | 
तदुक्तम् -अ्रखतोकरणं ततो विदध्याज्जलबोजेन सविन्दुना ana: । इति । 

रक्ितमिति दिग्बन्धेन । प्रदक्िणमिति पूर्व्वेण सम्बध्यते | 
तारमन्तोच्वारणेति तारस्य प्रणवस्य मन्वस्य मूलमन्स्योच्वारणम् | तदुक्तम् - 

योनावैनं विन्यसेत् स्वाभिवक्त' पञ्चादग्नि' मरूलमन्वेण मन्तो । इति । 
अतापि तारशब्दार्धः पू्यैवत्। “रं वह्किचैतन्धाय नमः” इति पद्मपादाए्वााः | 
अन्ये तु तारशब्देन हकारं मन्वशब्देन वद्किचेतन्याय नमः इत्याहः । तदुक्तम्- 

2 afeya चैतन्यं चतु्यन्तं नमोऽन्वितम् | 
nagar पश्चात्तं वद्धिसुल्याप्य देशिकः ॥ 

भूमिष्ठजानुको भूत्वा कुर्डस्यो प्रदक्षिणम् | 
भ्रामयित्वा विधा तत्र वागोशौगर्भगोचरे ॥ 
शिवबोजमिति ध्यात्वा निक्षिपैदाशशक्णिम् ॥ इति । 

शिवबोजधियेति। इदं शेषै । Haas तथोक्तेः। स एव वच्यति च- 
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आत्मनोऽभिमुखं afs जानुश्ष्टमहोतलः | 

शिवबौजधिया देव्या योनावैव विनिक्षिपेत् ॥ १६ 

परश्चाहेवस्य देव्याश्च ददययादाचमनादिकम् | 

ज्वालयेन्मनुनाऽनेन तमग्निमथ देशिकः ॥ १७ 

वचिल्िङ्गलं हनदहपचयुग्मान्युदौय्यं च | 
स््व॑न्नान्नापय खादहा मन्वोऽयं प्रागुदौरितः ॥ ec 

अगिं प्रज्चलितं बन्दे जातवैदं इताशनम् | 

सुवंव ण॑ ममलं समिदं विश्वतोमुखम् ॥ ve 
नाम्नापि शिवाग्निरिति कंल्ययेत् । इति । 

नारायणोयेऽपि- शिवाग्निं जनयित्वा । इति । 

अरत एव संहितायाम् - 

लश्ोखतुमतीं ततर प्रभोर्नारायणस्य च । 

ग्राम्यधर््ेण arate तत्र विचिन्तयेत् ॥ इति । 

अत एव ग्रन्यक्तदपि “ase: पितरौ” शति सामान्यतो वच्यति | 
aa च- जुद्धयाद् awa वह्नो ।. इति । 

जानुभ्यां we aad येनेति विग्रहः । वायवोयसंहितायान्तु- 

वद्किबोजं समुश्चाथ त्वादधोताऽग्निमासमे | 

योनिमार्गेण वा ceca: सग्बुखेन च ॥ ईति ॥ १४।१५।१६ ॥ 

श्राचमनादिकमभित्यादिशब्देन आचमनोत्तरोपचारग्रहणम् | “उपचारे; प्रपूजयेत्” 
इत्युक्तेः । उचालयेदिति । अनेन वच्यमाणिन | 

aa faite: ~ लुडषुश्च इताम्निश्च पाणिसूप॑सतुवादिभिः। 

न कुरय्यादग्निधमनं न Tene व्यजनादिना ॥ 

मुखेनैव धमेदगिनं Geren छचजायत | 

नाग्निं सुखेनेति तु यत् लौकिके योजयन्तु तत् ॥ इति ॥ १७॥ 

fafurafafa शब्दकद्णि feat मन्ते तु सम्बदयन्तम्। हनेत्यादि- 
व्याणां युग्मानि । ज्वालयेग्मलुनाऽनेनेति यो aa: प्रागुदोरितः sfee: स 

मन््ोऽयमोरित इत्यधेः । कचित्तु समुदौरित इत्येव पाटः । wa अग्निज्वालने 

ज्वालिनोसुद्र प्रद्णयेत्। तल्लच्तणन्तु- 



Re शारदा तिलकम् | 

उपतिष्ठेत विधिवन्मनुनाऽनेन पावकम् | 

विन्यसेदात्मनो 22 मन्तेजिंद्ना इविभूजः ॥ २० 
लिङ्गपायुशिरोवक्घ्राणनेवेषु aaa: | 

वङ्ीरारधींशसंयुक्ताः सादियान्ताः सबिन्दवः ॥ २१ 
वर्णा मन्वा: समुद्दिष्टा जिद्भानां aa देशिकः | 

जिन्नास्तास्विविधाः प्रोक्ता गुणमेदेन WH ॥ रर 

हिरण्या गगना रक्ता HUTA सुप्रभा मता | 

बडरूपाऽतिरक्ता च सात्तिक्यो यागकम्सु ॥ २२ 

पद्मरागा सुवर्णान्या तीया भद्रलोडिता । 

लोहिताऽनन्तरं saat धूमिनो च करालिका ॥ २४ 

THA रसना वङ्कविंहिताः काम्यकग्भसु | 
विश्वम स्फूलिङ्गिन्यौ wart मनोजवा ॥ २५ 

मणिवन्धौ समौ क्त्वा करौ तु WATS zat | 
awa मिलिते कल्ला तश्मध्येऽङ्गुष्ठकौ क्िपेत् ॥ 
द्यं सा परमा समुद्रा ज्वालिनो होमकर्मणि । इति ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

विधिवदित्यनेनेतदुक्तं भवति sera क्ताज्ञलिपुटो भूत्वा मन्तं जपेदिति । 
अनेनाग्निमित्यादिना । सन्यत इति खतम स्थानं सत्धाङ्गे इत्यर्थः । “सन्धाङ्ेषु 
जिद्भाञ्च" इत्याचार्य्योक्तेः ।` इदञ्च न्धासख्यानम् । | TST: पूजायास्तथारभ्य 

away | उक्तञ्च - 
सलिङ्गगुद मूङ्धास्यनासानेतेषु च क्रमात् | 

विन्यसेदतिरक्तां ताः aang बहरूपिणोम् ॥ इति । 
उदेशक्रमसु बोजोद्यारसौकय्धायेत्य वधैयम् ॥ 

वह्कोति। ast रेफः दरो यः wale उकारः एतदुयुक्ताः। सादियान्ताः 

खकारादियकारान्ताः। वेपरोत्येन एते aul: सबिन्दवो मन्त्रा भवन्ति ॥२०॥२१॥ 

जिष्नानामिति तविविधानामपि। aa प्रयोगः at few नमः far 

इत्यादि । कल्याणरेतसोऽग्नेः । अधिदेवता आह अम्येति । अचर जिद्भानामधि- 

देवताकथनं तत्तत्स्थानेषु न्धासार्थम् । तेन सुरेभ्यो नम इत्यादि । अन्धे तु 



पञ्चमः पटलः । २१८ 

लोहितान्या करालाष्या कालौ तामस्य ईरिताः 
एताः सप्त नियुज्यन्ते aca मन्तिभिः ॥ २६ 
खसखनामसमाभाः स्यजिंद्वाः कल्याणरेतसः 
अमच्-पिदढ-गन्व्व-यक्च-नाग-पिशाचकाः | 

Tae: सप्तजिद्नानामीरिता अधिदेवता: ॥ २७ 
TSA न्यस्येत्तनावुक्तेन वत्मना | 
सहसार्चिः Baga उत्तिष्ठपुरुषः पुनः ॥ we 

धुमव्यापो सप्तजिद्धो धनु्धैर इति क्रमात् | 
षड्द्कमनवः प्रोक्ता जातिभिः सह संयुताः ॥ २९ 

सुराधिपतये हिरण्याय aa: इत्यादि । fay तत्तद् वतां जिद्ामध्यस्थां बुद्धा तस्यां 

तस्यां तत्तद्रव्येः canta क्रियमाणे फलसिदिरिति प्रदशनाथंम् | 
तथा च ब्राचायाः- 

जिद्भासु विदशादोनां तत्तत्क समाप्ते | 

लुडयादाव्छितां fare cae देवतामयाः ॥ इति । 

गणेष्वरविमर्भिंन्या द्रव्यविभेषोऽप्युक्तः- 
एधांसि च हिरण्यायां गगनायां चरू छतम् | 

सिहा्थं बहृरूपायां रक्तायान्तु यवांस्तथा ॥ 

RUA इनेल्लाजेः सुप्रभायान्तु शक्तुभिः । 

तिलां चैवाऽतिरक्लायां कनकायान्तु Beer | 

सब्यदरव्याणि जयात् साधकः wag ॥ इति । 
क्माख्यपि तन्व्ान्तरे - 

फलन्तु कामभेदेन क्रमादासामुदोयते। 

वश्याकष॑ण्योराद्या गगना स्तम्भने मता ॥ 

विदेषमोहयो रक्ता क्ष्णा मारणक्श्मणि | 

सुप्रभा शान्तिके पुष्टौ सुरक्तोच्चाटने मता । 

एकव बडुरूपा तु सन्धैकामफलप्रदा ॥ इति ॥ २२-२७॥ 
asta: तनौ खशरोरे। आत्मन इत्यनुषज्यते । एवमग्रेऽपि । उक्तेन 

पूल्यैपटलोक्तेन। सदखरार्चिरादोनां चतुष्यन्तत्वं॑सम्परदायात्। प्रयोगसु 
avarfad हृदयाय नम इत्यादि ॥ २८॥ २९ ॥ 



३२० शारदातिलकम् | 

मूर्तीरष्टौ तनौ न्यस्येद् देशिको जातवैदसः । 
मूर्ीसपाश्व॑कय्यु कटिपाऽरवीसक्षे पुनः ॥ २० 
प्रदक्तिणवशान् न्यस्येदुच्यन्ते ता यथाक्रमात् | 
जातवेदाः सप्जिद्नो इव्यवाहनसन्नकः ॥ २१ 

अश्वोट्रजसंन्नोऽन्यः पुनर्वेश्वानराद्वयः । 

कौमारतेजाः सखयादि्वमुखो देवमुखः स्मृताः ॥ ३२ 
ताराग्नयेपदायाः BAe They: । 
आसनं कल्पयित्वाऽगमनेमृत्तिं तस्य विचिन्तयेत् ॥ ३३ 

दष्ट शक्तिं खस्तिकाभोतिमुच्चे दौिरटोभिर्धारयन्तं जवाभम् | 
इमाकल्प' पद्मसंस्थं विनेवं ध्यायेदङ्कि' बद्धमीलिं जटाभिः ॥ ३४ 

पररिषिश्चेत्ततस्तोयेरविंशुङ्धैमंखलोपरि | 
दभेरगमेमभ्यस्थमेखलायां परिस्तरेत् ॥ २५ 

मूर्तौरिति। अंसखपाशखकरिषु वामेषु । ag गुदम् । केचन लिङ्गमित्याडः | 
पश्चात् कटिपाश्वांसकेषु दक्तिणिषु ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ 

ताराग्नय इति । तारः प्रणवः अग्नये इति पदं एते arel यासांताडइति 

विग्रहः | amt इति न्यासे quae) होमे तु खाहान्ततलमिल्युक्घम् । 
wai नमसा योगाच्तुष्यन्तत्वम् । प्रयोगस्तु = अग्नये जातवेदसे नमो 
agiante | 

असनं कल्ययित्वेति। तनावित्यनुषज्यते | मण्ड्कादिपरतक्वान्तं चतुदंश- 

पटलोक्षपोटशकरिपूव्वकम् र अन्न्यासनाय नम इति एषां देहे न्यास आसन- 

कल्पना ॥ २२ ॥ 

waa इष्टमिति । दृष्टं वरम् । दक्षाधःकरादामाधःकरपयन्तमिष्टादोनि 

ध्येयानि । खस्तिकयुक्ता अभोतिरिति मध्यपदलोपो समासः | आकल्यो भूषा ॥२४॥ 

तत इति । अन्तर्योगक्रमेण aged वज्कि easter: | परिस्तरेदिति। 
प्रागुदगग्रतया । aga गणेश्वरविमथिन्याम्-- 

पूव्यग्रुत्तराग्रैशच ected परिस्तरेत्। इति । 
अन्यत्रापि- श्रथ दर्महरिधनददिशाग्ैः परिस्तोथ कुण्डम् । इति ॥ २५॥ 



पञ्चमः पटलः | १२१ 

fafatfeg परिधीन् प्राचीवजं गुरूत्तमः | 
प्रादचिण्येन सम्पूज्यास्तषु ब्रह्मादिमुत्तयः ॥ २६ 
ध्यातं af यजैन्मध्ये गन्धावैमनुनाऽसुना | 
बै्वानरजातवैदपदे पश्चादिहावह ॥ २७ 

लोडिताक्षपदस्थान्ते VARA साधय | 
वद्किजायावधिः प्रोक्तो मन्तः पावकवल्ञभः ॥ ३८ 

मध्ये षट्खपि कोणेषु जिह्वा ज्वालारुचो यजेत् | 
कैशरेषूक्तमा्गेण पृजयेदङ्गदेवताः ॥ Be 

ena इत्यनेन एकमेखलादिङण्डेऽपि परिस्तरणादि काय्येमिः्यक्घम् | यदाइः-- 

एकभेखले कुण्डे निशितमति मंखलाधस्तात् परिस्तरेद्िमेखले | 
दितोयभेखलोपरि विभेखले तदन्तरालभेखलोपरि न्यसेत् ॥ इति । 
प्राचोवजं feg परिधोन् निक्तिपेदित्यन्वयः । परिघयसु कात्यायनोक्ताः | 

परिधोन् परिदधात्याद्रौनेकक्ोयान् agar पालाशे कङ्तकाश्मयवैखान् | 
इति । स्थर्डिलेऽपि परिस्तरणपरिधिनिकेपोऽवश्यकरत्तव्यः । मध्यस्थमेखलाया- 

fama! स्थण्डिले मेखलानामभावात् परिस्तरणादयपि न काथमिति न 
मन्तव्यम् । यतस्तदग्निखापनाद्गः न SIA । TARA तु खोक्ततिभमेखलकुण्डे 

परिस्तरणादि कर्तव्यमित्यपिक्तायां मध्यख्यमेखलायामिवयक्ञम् । यदाडः-- 
ania सखण्डिलं च विपरिधिसदहितं प्रागुद ग्रास्तदर्भम् । इति । 

भन्धत्ापि-खर्डिलके fanart areca विन्यसेत् परिधीन् । इति ॥ २९ ॥ 
मघ्ये इति मण्डुकादिपोटमन्ान्तमन्तैः पूजिते कुर्डमप्ये इत्यथैः | 

age सोतव्रामणितन्ते- कुण्डमध्ये विधानवित् | 
पद्मासनान्तमाधारशक्त्यादिमनुभिः कमात् ॥ 

उपयुपरि सम्पूज्य वङ्केरासनशक्तयः | 
पर्व्वादिदलमूलेषु मध्ये पूज्याः क्रमेण तु ॥ इति । 

भग्निमन््रमाह वेष्वानर इति । वद्धिजाया are ॥ २७ ॥ Be ॥ 
अग्न्यावरणपूजामाह मध्य॒ इति। अनेन षट्कोणकणिकमष्टदलमग्नि- 

पोटसुक्तम्। watered इति जिद्नाध्यानम् । तदुक्त प्रयोगसारे- 
जिद्वाः सर्व्वाः परिज्ञेया ज्वालाभासाः खरूपतः । इति । 



३२२ शारदातिलकम् । 

अपिर्भिन्रक्रमः। तत्र uy कोणेषु मध्येऽपि faut यजेदिति सम्बन्धः aa 

षटसु कोणेषु ईशादि वायुकोणान्तं यथान्धासं षड्जिद्वाः सम्यूज्य यथान्यस्तां 

बहुरूपां मध्ये पूजयेदिति सम्प्रदायविदः । तदुक्तं सोमणश्ो-- 

रदरन्द्रवङ्किमांसाद वरूणानिलगोचरे | 

. हिरण्याद्या; feat az रसना: षर् नुक्रमात् ॥ 

मध्यतो बहरूपा तु । दति। 

गणिश्वरविमर्शिन्धामपि- 

मध्ये च कोणषट् के च जिह्वाः सम्पूजयेत्ततः | 
हिरण्या तप्घहमाभा शूलपाणिदिभि खिता ॥ 

वैदूवणा गगना प्राच्यां दिशि समाधिता । 
तरुणादित्यसङगशा रक्ता जिन्नाऽम्निदिकस्थिता ॥ 

क्ष्णा नोलानसङ्ाशा ae दिशि daar | 

सुप्रभा पद्मरागाभा areca दिशि संखखिता ॥ 

अतिरक्ता जवाभासा वायव्यां दिशि afar | 

बहुरूपा Aaa दक्तिणोत्तरसंस्िता ॥ 

एता ज्वाला रुचा पोता वराभययुता ्रपि। इति। 
अन्यतापि-कोणएषर्के च मध्ये च जिह्वा अङ्गानि केशरे । इति । 

बायवोयसंहितायामपि- 

हिरण्या प्रागुदगजिद्वा कनका पूव्यैतः खिता । 

THAT नेतो च RUM सुप्रभा मता ॥ 
अतिरक्ता मरुज्निद्भा खनामानुगुणप्रभा | 

विशिखा मध्यमा frat बरूपा समाद्नया ॥ 

तच्छिखेका दक्षिणतो चलन्तो वामतः परा | 

स्वबोजानन्तरं वाच्या । इति । 

FATA SHAT: के चन प्रमां मध्ये ततः शिवकोणादि प्राद्सिख्येन वायु- 

कोणान्तं यथान्धस्तास्ताः षट् जिह्वाः पूजयेदित्याहः । तेषामयमभिप्रायः । वत्तत्- 

arate तां तां मध्यख्ामिष्ा ईशादिषु अन्या यजेदिति । तदुक्तम्- 

कुण्डस्य मध्ये त्थ सा प्रशस्ता जिद्वा हिरण्या भुवि कश्रणादौ | 

स्तम्भरनादिषु मता कनकाख्या देषणादिषु मता खलु रक्ता ॥ 

मारणे निगदिता भुवि aur सुप्रभा बुधवरेरथ शणन्त्याम् | 



पद्मः पटलः | २२३ 

दलेषु पूजयेन्म्तीः शक्तिखस्तिकधारिणीः । 
लोकप्रालांसतो fea पुजयेदुक्तलक्षणान् ॥ ४० 

पश्चादादाय पाणिभ्यां सुक्सुवी तावधोमुखौ । 
विः सम्प्रतापयेदद्णौ दर्भानादाय देशिकः ॥ ४१ 
उश्चाटनेऽतिरक्ता। दति । 

सम्प्रदायविदुत्तं तु दोक्ाथाभमेव बद्रूपायाः सव्धैकामफलप्रदत्वात् | 
उक्तञ्च सा तनुते मध्ये एभानि सदा । इति । 

तन्वान्तरे तु-अन्धे त्वागमपारगामलधियः प्रार्बधाः सुप्रभां 
वतारे; ककुभि स्थितां पिलपतैः aut हिरण्यं पुनः | 

वास्यां बहरूपिकां पुरभिदो रक्तासुदोच्ां स्िता- 

माम्नेय्यामतिरक्तिकाञ्च कनकां कुण्डस्य मध्ये सिताम् ॥ इति । 

एतदननम्रमधिदेवतापूजाऽप्येषु Way RIT उक्तमारगेशेति पृल्यैपटलोक्तेन । 

तत्र पूजाप्रकारः | avafad हृदयाय नमः खस्तिपूणय शिरसे स्वाहा नमः 

इत्यादि ॥ २८ ॥ 

मूर्तीः पूजयेदिति यथान्यस्ताः । रएतदन्तरं माठभमैरवाहतिमपोच्छन्ति 
पद्मपादाचायाः । कचित् “दलाग्रे मातरः पूज्याः सासिताङ्गादिमेरवाः” इत्यधिकः 
पाठोऽपि 1 fefafa मेखलायितदर्मंषिति प्रसिद्पृव्वादिदिच्ित्यपि ज्ञेयम् | 

यदादः मध्ये च कोणषट्के च जिह्वाभिः केशरेष्वपि | 

अङ्गमन्तैस्ततो बाहे बर्टाभिमूर्तिभिः क्रमात् ॥ 
मेखलायितदर्भषु दिक्पतोन् yeaa: क्रमात् । इति । 

जक्षलक्षणान् प्राक्पटलोक्तस्वरूपान् ॥ ४० ॥ 

पञ्चादित्यनेन सूचितः तन्चान्तरोक्तोऽवश्यकत्तव्यो विशेषो लिख्यते। खवामभागी 

प्रागग्रान् कुशानास्तोय तेषासुपरि प्रणोताप्रोक्तणोपातरे आज्यस्थालोचरस्थान्यौ 

खक्खुवौ fadfadt कुशमूलकौ पञ्चपलाशसमिधः एवसुक्तान्यन्यान्यपि पात्राणि 
इन्दशोऽधोमुखानि निधाय qaa पवित्रेण प्रोक्ितानि पात्राणि उन्तानोक्षत्य प्रणोता- 

Ud जलेनापूयथ at तोर्थान्यावाद्य पवित्रमक्ततादि च निक्िप्योत्पूय उत्तरस्यां 
दिशि dara तज्जलं किञ्चित् mata निधाय तेन जलेन नमोमन्त्ेण 
मूलमन्त्रेण वा सव्व हवनोयद्रव्यजातं प्रोच्य “त्रच कणि कताकतावेक्षकत्वेन लं 
ब्रह्मा भवेति" ब्रह्माणमावाह्याऽभ्यच्यीसने उपवेशयेदिति। aga संहितायाम्-- 



BAW शारदातिलकम् | 

तदग्रमध्यमूलानि शोधयेत यथाक्रमात् । 
WHAT वामहस्तेन प्रोक्चयेदक्तिणेन ती ॥ ४२ 

पाताख्यासाद्य विधिवद् इन्दशख्चापि मन््वित्। 

तान्यवोच्छ पवित्रेण चोत्तानानि विधाय च ॥ 

यनः प्र्तालयेत् पातं परिपू शभाम्बुना । 

दक््वाऽक्षतान् पविवञ्च तदुत्पूय निधाय तत् ॥ 

दिश्युत्तरस्यां तत्पातं प्रणोतैत्युच्यते Fu: । 
ततः किञ्चित् प्रणोताग्बु प्रोत्तसयादाय तज्जले; ॥ 
यत्नसाधनसन्भारं प्रोथेन लमन्तः | 

ततो ब्रह्माणमावाह्याऽप्यचयेग्मूलमन्वतः ॥ इति । 
तव्राघोमुखेन हस्तेन सेचनमवोक्तणम् । “अ्रवाड्मुखेन हस्तेनावोत्तेत्” इति 

सूत्रणात् । अन्यत्रापि- 

वामे चास्तोय दर्भान् बलरिपुहरिदग्रान् agg निधाय 
पात्राणि इन्दशोऽधोवदनमथ तधोत्तानवक्ताणि कत्वा | 

हन्ेणाऽभिपूथान्यतममय जलै्मन्त्रपूतैरयेभिः 
अभ्युच्योपेतकूर्चः सकलमपि हदा स्यगं इव्यजातम् | 

अन्यत्रापि — 
खवामभागी प्रागग्रान् दर्भानास्तोय चोपरि । 
यथावित्तानुसारेण सौवर्ण्णदोनि क्रि ॥ 

 श्रधोसुखानि पाचाणि crete विन्यसेत् । 

उन्तानोक्लत्य पात्राणि जलादयः सम्प्रपूरयेत् ॥ इति । 
अन्यत्रापि- 

ततो वामभागे परिस्तोय दर्भान् पुलोमामजावल्नभाशगताग्रान् | 

age न्यसेद् wate पातराख्यधाऽघोगतास्यानि सव्धीणि धोमान् ॥ 
अथोत्तानितेष्वेषु पातेषु विदान् जलैरेकमापूथ तीर्थानि aa । 

सुसच्चिन्त्य तैः प्रोक्षयेत् कूर्च दर्भ; हृदा सव्यभाग fad दरव्यजातम् ॥ इति । 
सुसु वसंस्कारमादह अ्रदायेति। ्रआदानम् ऊं सुखयोरेवेति Faq । तावधो- 

सुखो तापधेदिल्युक्तैः। पाणिभ्यां दक्तिणवाम्राभ्यां । शोधयेदिति प्रत्येकम् । 
यथाक्रमादित्यस्यायम्थः | Aye दभमध्येस्तन्मध्यं॑दभाग्रैस्तदग्रमिति | 
दक्षिणेन दक्िणस्तेन। mtaafefa mameda ॥ ४१॥ ४२ ॥ 



पञ्चमः पटलः | ३२१५ 

पुनः प्रताप्य तौ wat दर्मानम्नी विनिच्चिपेत् | 
आत्मनो दक्षि ̂ भागे स्थापयेन्तौ कुशास्तरे ॥ ४३ 
आज्यस्थालोमथादाय प्रोक्चयेदस्ववारिणा | 

तख्यामाज्यं विनित्तिप्य tend वोक्तणादिमिः ॥ ४४ 
प॒नरित्यनेन पाणिदियस्ावधोसुखौ fan इल्यक्तम् । एवं दर्भानम्नौ विनिचिपै- 

दिति प्रतिपत्तिकर्म । मन्ोत्यनेन मूलमध्याग्रेषु क्रमेण इच्छान्नानक्रियाशक्तोनां 

न्धासः। नमोमन््ेण af शक्तिं qa wal विन्यसेदिति Say: गेवे तु 
श्राकादितत्लत्रयम्। यदादः-- 

WHA सुक् खुवावृष्ंवदनाघोसुखौ क्रमात् | 
प्रताप्याग्नौ विधा दभ॑मूलमध्याग्रकैः WHT ॥ 
पुनस्िशः प्रताप्याऽघोसमुखावग्नौ कुशान् चिपेत् । 

मूलमध्याग्रके न्यस्येच्छक्तोरिच्छादिकाः क्रमात् ॥ 

सुचि शक्तिं सुवे wy विन्यरेषुदयाणना । इति । 
HAMA FWA खुक्ख्ु वादृहं दनाघोसुखौ क्रमात् | 

प्रताप्याऽग्नौ विधा दभेम्रूलमध्याग्रकैः WAG ॥ 
कुशभागप्रदेशेषु ्रालविद्याशिवामकम् | 

क्रमात्तत्वतयं न्धस्य हां St दं गंवरेः क्रमात् ॥ 
afa शक्तिं aa wa विन्यस्य दयारणुना । 
तरिसूत्रवेशटितग्रो वौ पूजितौ कुसुमादिभिः ॥ 

कुशनासुपरिष्टात्तौ स्थापयित्वा achat इति 

एवं qaqa संस्कारा vam) ताविति सुक्स्तुवौ aaa पुंस्त्वेन 
पाठक्रम एवानुसम्भेयः ॥ ४२ ॥ 

आज्यसंस्कारमाह aaa | अस््रवारिणेति wea प्रोक्तणोजलेन | 
वोक्षणादिभिः संस््रतमाज्यं तस्याम् आज्यस्थाल्यां विनिक्तिप्येत्यन्वयः। श्रताज्चं 

गव्यादि क्रेयम् । तदुक्तं पिङ्गलामते- । 

उत्तमं Med Is मध्यमं महिषोष्टतम् | 
अधमं छागलोजातं तस्माद् गव्यं प्रशस्यते ॥ इति । 

श्रत एव ग्रन्यक्लत्तवर तत्र वच्यति गव्येन सपिषा इति मह्िषोष्टतसंश्ता इति 
भेषोष्ठताक्ता इति च ॥ ४४ ॥ 



२२९ शारदातिलकम् | 

निरुह्य वायव्येऽङ्गारान् हदा तेषु निवेशयेत् | 
ददं तापनमुदिष्टं देशिकेसतन्ववेदिभिः ॥ ४५ 

सन्दीप्य दभयुगलमाज्ये चिप्राऽनले fat | 
गरुहदयमन्तेण पवि ्रोकरणन्त्िदम् ॥ ४६ 

aaa द्भयुग्मेन नौराज्याज्यं स TATU | 
अग्नी विसर्जयेदभमभिदोतनमीरितम् ॥ ४७ 
ga प्रज्चलितान् दर्भान् प्रद्याऽस्वाणुना गुरुः | 

जातवेदसि तान् न्यस्येदुयोतनमिदं मतम् ॥ ४८ 
निरुष्येति । कुण्डाग्नितः yanmar ger निवेशयेत् इत्याज्यस्थालोमिति 

ओेषः। तन्वेदिभिदंशिकौरिदं तापनमुडदं पञ्चाद् दिष्टमुक्तमित्यथंः। तेन 
ya मरूलमन्वेणाऽभिमन्रणं खोयब्रह्ममूत्तिभावनमिति dared सूचितम् । 

यदाइः-गव्यमाज्य' समादाय मूलेनेवाऽभिमन्वितम् | 

स्वकां ब्रह्ममयीं afa सञ्धिन्याग्नौ प्रतापयेत् ॥ इति । 
ओवागभेऽपि--गव्यमाज्य' समादाय मूलमन्ताभिमन्तितम् | 

स्वकां ब्रह्ममयीं मूत्तिं सञ्चिन््य च । इति । 
वायवोयसंहितायामपि-- 

न्यस्य मन्तं wa सुद्र eae घेनुसंक्निताम् । इति । 

एवं संस्कारहयं वच्यमाणाञ्च षट् संस्काराः । एवं एतेऽप्यष्टसंस्काराः । 

aga पिङ्गलामते — 

कुण्ड चाष्टादश Fat: संस्काराः शिवशास्तः | 

छते स्तुचि aa चाटौ । इति ॥ ४५॥ 
सन्दोप्येति। दर्भयुगनं सन्दोप्य हृदयमन्तेणाज्य fag अनले क्तिपिदित्यन्वयः | 

नोराज्य इत्यभितः परिश्ाभ्य। स इति ge. aaa कवचमन्त्रेण । 

वर्मणा Bret स नोराज्य इति सम्बन्धः । cufafa दर्भयुग्मम् | अत्र संस्कारतरये 
वच्छमाण संस्कारदयेऽपि दभाणामग्नो WaT: प्रतिपत्तिकस्च | अतएव मन्ाभावोपि 

तत्र ततश्च कैनापि कारणेन तदर्भनाओे जाते सति अग्निप्रहेपरूपं कर दर्भाणां 
न प्रयोजकम् । एतच्चतुर्ाध्याये प्रतिपादितम् । अग्नौ तानिति। णवं 

सुक खु वसंस्कारेऽपि ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 



पद्मः पटलः | २२७ 

WHAT छठतमङ्गारान् प्रलयद्याऽग्नौ जलं BA | 
अङ्गुषठोमकनिष्ठाभ्यां दर्भौ प्रादेशसम्मितौ ॥ ४९ 
ध्त्वोत्पुनोयादस्वेण घ्रतसुत्पवनन्तिदम् | 

तद्बुंदयमन्वेण कुशाभ्यामात्मसम्भुखम् ॥ ५० 

Ba dard कुष्यात् संस्काराः षड्दौरिताः | 
प्रादेशमावं सग्रन्यि दर्भयुग्मं PATA ॥ ५१ 
fafaa भागौ दी कत्वा प्तौ शुक्तेतरी स्मरेत् | 
वामे नाडोमिडां भागे fat पिङ्गलां पुनः | 

सुषुमृणां मध्यतो ध्याता कुव्याद्ोमं यथाविधि ॥ ५२ 

aay दक्तिणाद्धागादादायाऽऽज्यं हदा गुरुः ॥ ५२ 

TRUST खारहैत्यमेदक्तिणलोचने | 
वामतस्तददादाय वामे afefaarat ॥ ५४ 

जुहयादथ सोमाय खाहेति हदयाशुना | 

मध्यादाज्य समादाय व्कर्भालविलोचने ॥ ५५ 

छतं ्डोतवेत्याज्यखालोम् Vaan: | प्रत्युह्य संयोज्येत्य्थः। स 
एतदनन्तरं TAU कुर्य्यात् । अरङ्गुष्टेति। उपकनिष्टाऽनामा। अङगुष्टो- 

पकनिष्ठाभ्यां इस्तदययस्येति शेष; । उत्पुनोयादिलत्यग्निसग्बुखमिति ज्ञेयम् । उक्तश्च 

शेवागभे-प्रादेशमातचरदर्भाभ्यामङ्गुष्ठानामिकाग्रकैः । 

wana wag व ङ्रस्तेणोत्मवनञ्चरेत् ॥ इति । 
तदिति । हस्तदयस्य अङ्गु्ठानामिकाग्राभ्यां yaaa: । अत्रापि संस्कारदये 
कुश्योवद्किप्रेपलक्तणं प्रतिपत्तिकश्च जेयम् | 

होमविधिमाह प्रादेशेति। छतान्तरे छतमध्ये । शक्तेतरौ वामे शक्तपन्तः 

दक्ते awa: | ध्यात्वेति तिखोऽपि ga एव ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१॥ ५२ ॥ 

यथाविधील्युकतं विधिमाह aatfa तदिति खुवेण हृदयाणुना वामत 
आदायेति Baa | हदयाखणना मध्यादाज्य' समादायेति सम्बन्धः । हेति 

सम्परातयेद् भाग इति के चन पठन्ति। aa हेतिराइतिशेषः। ये तु इति 



३२८ शारदातिलकम् | 

जुयादग्नोषोमाभ्यां खाति हृदयाणुना | 

CARAT सुषेणाज्यं भागादादाय दक्षिणात् ॥ ५६ 
जुडयादग्नये fafead खाहेति तन्मुखे | 

इति सम्पातयेद् भागे खाज्यस्याऽन्वाहइतिक्रमात् ॥ ५७ 
दत्यग्निनैववक्ताणां कुरय्यादुह्ाटनं गुरुः । 
सताराभिर्व्याहृतिभिराज्येन जुह्यात् पुनः ॥ ५८ 

जलुदयादग्निमन्तेण विवारं देशिकोत्तमः | 

गर्भाधानादिका वद्धः क्रिया निरवत्तयेत् क्रमात् ॥ ५६ 
अष्टाभिराज्याइतिभिः प्रणवेन पृथक् पृथक् | 

गर्भाधानं ८सवनं सौमन्तोन्नयनं पुनः ॥ go 

अनन्तरं MAR स्याच्नामकरणं तथा | 
उपनिष्वमणं पश्चाद्नप्राशनमोरितम् ॥ ६१ 

सम्मादयेदिति पठन्ति aad “इति समापो" । खाहान्तहोमं विधाय अग्निनेव- 

वक्ताणां कुथादुद्व।टनं गुरः । ये तु डति सम्पातयेदिति पठन्ति तन्मते खान्तं होमं 
विधाय हा इत्यस्यान्ते यस्माद् भागाद् या अज्याइतिगेहोता तस्मिन्नेव भागे 

तस्य सम्पातं कुबादिति aaa) साग््रदायिकास््िममेव पाठमिच्छ्न्ति। 

अन्वाइति ्राइतिमलु प्रत्याइति इत्यर्थः । agai HATTA - 

eau होमयेत् | 
खेत्यग्नौ Sfa तद्वागशेषमाज्य' चिपेत् क्रमात् ॥ इति ॥५२-५७॥ 

इत्यग्नोति । तेनाइतिचतुषटयेन नेत्रचयवक्ताणामुद्वाटनम् । क्रभेणेत्य्ैः | 

सतारामिर्व्याहृतिभिरिति व्यस्तसमस्ताभिः । अतएव नारायणोये “पच्चभिमतुभि- 
नेत्” इति । पुनरनन्तरमिति उत्तरेण सम्बध्यते । अग्निमन्तेथेति वैष्वानरेति 
qatar) प्रणवेनेति पञ्चापि प्रणवा ग्टहोताः। देशिकोत्तम इत्यनेन 
aang card विनियोगो fara इत्युक्तम् ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

गभधानादिका इत्यादिशब्दसंग्होतमेवादह गर्भाधानमिति। पुनरनन्तरं 

MARY अनन्तरं तथा नामकरणं स्यादिति सम्बन्धः। अनन्तरमित्यस्यायम्ं; | 

वच्छमायं पञ्चसमिद्योमलक्षणं नालापनयनं ae क्रत्वा सूतकं विशोष्य तथा 
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चलोपनयने भूयो महानामन्य महाव्रतम् । 
अथोपमिषटं पञ्चाद् गोदानोद्ाकौ खतिः ॥ ६२ 
Wy स्ुविंवाडहान्ताः क्रियास्ताः ATHY | 
मरणान्ताः ससुदिष्टा बहृरागमवेदिभिः ॥ ६३ 

ace पितरौ ae सम्यज्यात्मनि योजयेत् | 
समिधः We जुदयान्मलाग्रघछठतसंघ्चताः ॥ ६४ 

तत्तदेवतानागराऽम्नेनौमकरणं कुर्य्यात् | यथा छष्णाग्निनारायणाग्निदुर्गाग्निरिति | 
ततोऽग्नेः पितरावामनि संयोज्योपनिष््रमणादि संस्कारान् gata) आदिणब्द्- 

कथना्थमेकप्रक्रभेणोकिः । तदुक्तं वायवोयसंहितायाम्-- 
जातं ध्यात्वैवमाकारं जातक समाचरेत् | 

नालापमयनं HAT ततः संशोध्य सूतकम् ॥ 

शिवाग्निरिति नामाऽस्य क्लाइतिषुरःसरम् | 

पितोर्विखजेनं क्त्वा चौलोपनयनादिकम् ॥ 
भ्रथोषाहावसानच्च कत्वा संस्कारमस्य तु। इति । 

सौकामलितन्तेऽपि- गर्भाधानादिकाः क्रियाः । 

जातकन्ान्तिका ASAI पथक् TTA ॥ 
आरज्याइत्य्टवौः कत्वा वा राद्यग्निरभषेति च । 
नाम क्त्वा ततो वद्धेरब्रप्राशनपूल्मैकम् ॥ 
विवाहान्तं वाग्भवेन पूर्व्वोक्ता्टाइतिक्रमात्। इति । 

अत्र गोदानानन्तरं समावत्तंनमनुक्तमपि कत्तव्यमिल्याचाथाः | 
Ten गेष्वरविमर्भिन्याम्- 

समावत्तंनमुदाहमाधानच्च ततः परम्। इति । 
अन्धव्रापि- तेनेव समावन्तंनविवायोराइतोजंडयात् । इति । 
waati—gala समावत्तं नमुददाहं तेनैव विधिना। इति । 

केचित्तु तथोनिषदं खानम् इति पठित्वा ard समावन्तंनमिति व्यास्यान्ति । 
तन्ते समावत्तनानन्तरं गोदानम् । प्रयोमसु ॐ अस्याम्नरग्भाघानसंस्कारं 

करेमि खाहा दत्यादि ॥ ६० ॥ &६१॥ ६२॥ ६२॥ 

वव इति । नामकरणानन्तरं तस्य as: पितरौ gata: समिधः पञ्च 

शुडयादिति। नालापनोदाय जातकख्षानन्तरमित्यर्य; । aga ेवागमे - 
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मन्वेजिंद्नाङ्गमूर्तीनां कमादङ्कय॑थाविधि । 
waa जुहयादेकामाहतिं म[ त]्तवित्तमः ॥ ६५ 

अवदाय सुवेणाज्यं चतुः खुचि पिधाय ताम् | 
aan तिष््नेवाऽग्नी देशिको यतमानसः ॥ ६६ 
Tera वौषडन्तेन सम्पदे | 
विघ्रेश्वरस्य मन्ते जुहयादाहइतीदं श ॥ go 

वक्ताणामस्त्रमन्त्ेण ततो नालापनुत्तये | 

समिधः पञ्च होतव्याः प्रान्ते मूले vara ॥ इति । 
वायवोयसंहितायान्तु- 

ताः पालाश्यः परा वापि यन्नोया दादशाङ्गुलाः | 
अवक्रा न खयं YR: सत्वचो नित्रैणाः समाः ॥ 
दशाङ्णुला वा विहिताः कनिष्ठाङ्गुलिसत्रिभाः | 

प्रादेशमात्रा वाऽलाभे होतव्याः सकला अपि॥ इति ॥ ६४ ॥ 
मन्त्रैरिति न्यासप्रस्तावोक्तैः । क्रमादिति न्यासक्रमात्। यथाविधीोत्यनेन होमे 

खाहान्ततेतयत्ं स्मारयति । mig: ख्यं हिरण्यायै खाहेत्यादि । एतदनन्तवं 
ॐ सुरेभ्यः खाहेत्या्पिदेवताषोभेऽपि | सदस्ार्चिषे हृदयाय नमः स्वाहेत्यादि | 

ॐ अग्नये जातवेदसे खाहेत्यादि | म[त]न्रवित्तम इत्यनेन लोकपालतदस्त्राठति- 

ग्रहणं न्नेयम् । aga गणेश्बरविमर्शिन्याम्-- 
लुडयादङ्गमन्त्रायैस्तारादयेश्च सक्त TAT | 
तत्तत्स्थानेषु शितधोः खाहान्तख यथाक्रमम् ॥ इति । 

प्रयोगसारेऽपि-सव्वं मन्त्राः प्रयोक्तव्याः खाहान्ता होमकश्चसु । इति ॥ ६५॥ 

अवदायेति। यतमानसो देशिकः qatar’ चतुर्वीरं afa निधाय at 

खुचं सतुवेण पिधाय fasta वौषडन्तेन वद्किमन्तेणाऽग्नौ लुयादित्यन्वयः । 
यतमानसो दशिक इत्यनेन wed खङ्गाग्रव्यग्रलोचनादिकत्वसुक्षम् | 

वौषडन्तेनेति खाहापदस्थाने वौषट्पदप्रक्तेप इति । sama तु विेषः- 
waa af पूर्णायां निधायाऽघोमुखं qaq | 
BES पुष्पमारोप्य पश्चादामेन पाणिना ॥ 

पनः सव्येन तौ weal शहसन्निभसुद्रया | 
समुदतोष्ं काय समपादः समुलितः ॥ 
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सामान्यं सव्व॑तन्ताणामेतदमिम[सु]खं मतम् | 
ततः NS समभ्यच्यं देवताया इताशने ॥ ec 
अर्चयेदङ्किरूपां तां देवतामिष्टदायिनीम् | 
तन्मुखे जुहयान्मन्तो पञ्चविंशतिसंख्यया wee 
आज्येन FATA वक्तकौकरणन्तिदम् । 
वङ्किदेवतयोरेक्यमात्मना सह भावयन् ॥ ७० 

मूलमन्तेण जुयादाज्येनेकाद शाडतीः | 
नाड़ोसन्धानमुदिष्टमेतदागमवैदिभिः ॥ ७१ 

नाभौ तग्मूलमाधाय THT व्यग्रलोचनः | 

वामस्तनान्तमानोय तयोमूलमतन्द्रितः ॥ इति । 
विन्ने्वरस्येति। महागणपतेदेणधा विभक्तेन पूत्बपूव्धानु विद्ेनेति faq 
समस्तेनाइतिचतुष्टयं दद्यादिल्यपि। aga गणेखरविमशिन्याम्- 

महागणेशमन्तेण पूव्येपूवयैयुतेन च । 
तारादिबोजषट्कैषु करणेष्वद्रिव्णकैः ॥ 

भिन्नेषु दशधा इत्वा समस्तेन सुरेशबरि। इति । 

तथा चाचायाः-तारादेदं शभिरभेदैः पूव्यैपून्यैसमन्वितैः | 
मनुना गाणपत्येन FITS दशडतोः ॥ 

Ses चतुवारं समस्तेनैव तेन तु ॥ इति । 

अन्यत्रापि-महागणेशमन्तेण पू्यैपूव्यैयुतेन च । 
भित्रेन दशधा हुत्वा सामान्येन सुरेष्वरि ॥ इति ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

देवताया इति । प्रह्तदेयमन्बदेवताया इत्यर्थः । देवतामिति सावरणाम्। 
वक्तकोकरणमिति। aga शेवागमे- 

THAR वक्ताणामन्तर्भावस्तु चैकता | 
WUT कुण्डमानत्वं यदोषटवदने स्मरेत् ॥ 
अरन्तभौव्यानि ania तदेकोकरणं मतम् ॥ इति॥६८।६८॥७०॥ 

नाङोखन्धानमिति।  अग्निदेवतातनां त्रयाणां नाद्येकोकरणम् | 
अद्गसुख्यानामातीनामिति प्रकतदेयमन्वदेवताया इत्यथैः । ब्रत्राप्यङ्ग्यादि 

सम्भवाभिप्रायम्। सम्यगित्यनेन यताद्गगहतेराद्यलं नास्ति तत्र amnafa- 
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जुहयादङ्गमुख्यानामाहतीनामनुक्रमात् । 
एकैकामाइतिं सम्यक् AUST देशिकोत्तमः ॥ ७२ 
ततोऽन्येष्वपि कुण्डेषु संस्छतेषु यथाविधि | 
आचार्य्यो विहरेदगिनं पुर्व्वादिषु समाहितः ॥ oz 

ऋत्विजो गन्धपुष्पादोरङ्गादयावरणान्विताम् | 
तन्वोक्तदेवतामिष्टा पञ्चविंशतिसंष्यया | 

मूलेनाज्येन FEY: साज्येन चरुणा तथा ॥ ७४ 

प्रातसल्याय FSF: पुनराज्यान्वितैस्तिलैः | 
gaat कल्यविहितैः ave साष्टकं पृथक् ॥ ७५ 

स्तदादोनामातोनामिवयुक्तम् | देशिकोत्तम इत्यभेन मूलमन्त्रेण दशाहुतयो 

होतव्या इ्यक्गम्। यदाइः-- 
परिवारस्थैकंकां देव्यासु दशणाहुतीजुहयात् । इति ॥ १ ॥ ७२ ॥ 

संस्तिष्विति। लिभ्मिरिति शेषः। तैन ऋत्िजः खे खे कुण्डे अष्टा- 

दशसंस्कारान् यथाविधि कुः । आचारयऽग्निविहरणं कात् सब्यैतैषैत्यथेः । 
पूल्वादिषु ‡श्न्ते। समाहित इत्यनेनाविच्छेदेनाम्निविदरणमुक्त् ॥ ७२ ॥ 

देवतामिषटेति। अव्र पूजानन्तरं वत्तदेवताङ्ाहत्यादोनां पूव्यैवदेकै कामाहुतिं 
इत्वा सूलदेवताया दशाइतोजंइयुरिति Bayi साज्येन चरुणा तथेति । 
qace aaa कारितस्तस्य भागतयं क्षतम् । एको भागो शैवताये निवैदिवः 

अन्यमग्नौ प्रजुहयादिलयुक्तम्। तस्यैवायं होमः। तथेति मूलेन पञ्चविंशति- 
वारम् ॥ ७४ ॥ 

दितीयदिनक्षत्यमाद प्रातरिति । जुदयुरित्याचाथाः प्रत्येकग्त्विल | 
aa विशेषो वायवोयसंहितायाम् - 

खवेणाज्य' समित् पाया Qa शेषं करेण वा । 
aa दिव्येन होतव्यं तोर्धेनाण वा तथा ॥ इति । 

प्रथक् WAHAB ATS तत्र समिद्धेऽग्नौ होतव्यम् | अन्यधा दोषदर्थनात् | 
aga बहुचपरिशिष्टे- 

अन्धो बुधः सधूमे च लुहयाद् यो इताशने | 

यजमानो भवेदन्धः aya इति च शतिः ॥ इति। 
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ततः सुधीतदन्ताखं are शिष्यं समाशतम् | 
पाययित्वा Teter कुण्डस्या$न्तिकमानयेत् WOE 

विलोक्ध दिष्यषटष्ट्या तं तच्चैतन्यं हदम्बनात् | 
गुरुरात्मनि संयोज्य कु्यादध्वविशोधनम् ॥ oo 
उक्तं कलाध्वा तत्वाध्वा भुवनाध्वेति च अयम् | 

TTA च पटाध्वा च मन्त्ाध्वेत्यपरं यम् ॥ ७८ 

छन्दोगपरिणिषटेऽपि- 
योऽनर्चिषि werent व्यङ्गारिणि च मानवः । 
मन्दाम्निरामयावो च दरिद्रश्चोपजायते ॥ 

तस्मात् समिद होतव्यं नासमिदे कथञ्चन | 

आरोग्यमिच्छतायुख ियमात्यन्तिकीं तथा ॥ इति। 

महाकपिलपञ्चरावरेऽपि - 

अप्रदोपे न होतव्यं मध्यमे नाप्यमिन्दितै | 
प्रदोषे शेलिषानेऽग्नौ होतव्यं क्मसि्ये ॥ दति ॥ ७५॥ 

होमानन्तरं शुरुक्ञत्यमाह तत इति । cana पाययित्वेति मण्डपवाश्च 

एव । पञ्चगव्यप्रकारं तु एकविंशे वच्छति । तदु प्रयोगसारे- 
पश्चगव्यं यथा प्रोत्तं पोत्वाऽऽचाम्तं यथाविधि । 

हारेण दक्तिणिनाथ यागख्धानं प्रवेशयेत् ॥ इति । 
तश्चेतन्यमिति। तदो वहव्राद्या अङ्कुशसुद्रया चैतन्धमाक्लष्य खवदन्नाो- 
मार्गेण aufe संयोजयेदित्व्थः। तदुक्षम्- 

हदि खितं तच्चैतन्यं प्रस्पुरत्तारकाङ्गति | 
श्रादाय स्थापयेत् स्वो दयेऽङङखशसुद्रया ॥ इति | 

पध्वविशोधनमिति। तदुक्तं षडन्वयमह्ारले- 
शोधन नाम वच्ठानां कारणेकत्वचिन्तनम् । 

वणदोनां कलानाश्च तस्यां बिन्दैक्यचिन्तनम् ॥ इति ॥७६॥७७॥ 
उक्तमिति । इति त्यम् इति च तयम् उक्तं तन्बविद्धिरिति शेषः । श्राद्या- 

RAAT: परे तयः WES । AeA वायवोयसंहितायाम् - 
तत्र WAN धातुस््रयसत्वर्थाः समोरिता; । इति । 



२२४ शारदातिलकम् । 

निहच्यायाः कलाः पञ्च कलाध्वेति प्रकीत्तिंतः | 
तच्वाध्वा बहधा भिन्नः शिवादययागमभेदतः oe 

षट्विंशच्छिवतच्वानि दयाविंशदेष्णवानि तु । 
चतुर्विं शतितत्वानि Marfa maa: पुनः ॥ co 
उक्तानि दश तत्वानि सप्त च विपदात्मनः | 

तत्वानि गेवान्युच्यन्ते शिवः शक्तिः सदाशिवः ॥ ८१ 
dat विद्यया सादं पञ्च शुान्यमूनि डि । 
माया कालञ्च नियतिः कला विद्या पुनः स्मृता ॥ ८२ 

रागः पुरुष एतानि शुद्धाशुद्धानि सप्त च । 

TARAS मनो ज्नानेन्दरियाख्यथ ॥ ८३ 
कम्ोन्द्रियाणि तन्म्ा्रा पञ्च भूतानि देशिकाः | 
एतान्याहरशद्धानि चतुवि शतिरागमे ॥ ८४ 

श्रन्धवापि- मन्त्राध्वा च पदाध्वा च वर्ण्णध्वा चेति शब्दतः । 
भुवनाध्वा च तत्वाध्वा कलाध्वा चाऽ्घ॑तः क्रमात् ॥ इति । 

wa तु संहारक्रमेणोक्तिः qa तु efematfa ज्ञेयम् ॥ ७८ ॥ 

agafa पञ्चधा । मैताणि सांख्यानि । तदुक्तं वायवोयसंहितायाम्- 
पौराणनि च तश्वानि चिपुरायाश्च कानि चित्। 

सांख्ययोगप्रसिद्टानि carafe च कानि चित् ॥ 

शिवश्स्त्रप्रसिद्वानि ततोऽन्यान्यपि क्त्खरशः। इति । 

तिपदाकमनस्नरिपुरायाः ॥ ७८ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 

शदानोति। आणवकाश्मायोयमलत्यरहितत्वात् शडत्वम्। Aare 
नाम सदाशिवस्य ख्वस्यानवम्ेः । कार्मा नाम पुण्थपापवानहमिति प्रतीतिः | 

मायोयो नाम अद्ड्गरादावात्मबुदिः। उक्तञ्च वायवोयसंहितायाम्- 
शिवः शक्तिस्ततो नादस्तन्मादिन्दुः सदाशिवः । 

तष्माश्महेष्वरो जातः शद्धा विद्या मश्वरात् ॥ इति ॥ ८२॥ 

श्ाशद्वानीति। कारणत्वेन मलतरयराहित्याच्छदत्वम् कायरूपत्वेन 
तदयुक्तत्वादशलवम् । Aga बायवोयसंहितायाम् - 



पद्मः पटलः | 

शेवानामिति तत्वानां विभागोऽच प्रद्भिंतः। 
जोबप्राणपियित्तं ज्ञानकर्गेन्द्रियाणखथ ॥ ८५ 
तन्मावाः पञ्च भूतानि sary तेजसां वयम् | 

वासुदेवादयश्चेति तच्चान्येतानि शाङ्गिणः ॥ ८६ 
we भूतानि carat इन्दरियागि मनस्तथा | 

गर्ववो gfe: प्रधानञ्च मैचायीति विदुर्बुधाः ॥ co 
frauen: कलाः पञ्च ततो बिन्दुः कला पुनः । 
नादः शक्तिः सदापूर्वः शिवश्च प्रक्तेरविदुः yoo 
श्रात्मविद्या शिवः पश्चाच्छिवो विदा खयं पुनः | 
सव्व॑तच््वञ्च त्वानि प्रोक्तानि विपदात्मनः ॥ ८९ 

२२५ 

तच्वाध्वा कथितो wa तत्तदागमवेदिभिः। 
दैरितो भुवनाध्वेति भुवनानि मनौषिभिः ॥ € ° 

वर्णाध्वेति वदन्र्णानादिक्लान्तान् मनौषिणः 
TAG: पदाध्वा स्थान्मन्वाध्वा मन्राशयः ॥ ९१ 

सा वाचामौश्वरो शक्ति वागोशाख्यस्य शूलिनः | 
या सा व्णखरूपैण areata विजग्भते ॥ 
अथानन्तसमायो ATMA कालमवाजत् | 
नियतिञ्च कलां विद्यां कलातो रागपूरुषौ ॥ इत्यादि । 
षट्विंणत् संख्ययोपेतः शद्वाश्द्धोभयामकः | इत्यन्तेन ॥८२।८४॥ 

WANA दश । पञ्चेत्युभयतर सम्बध्यते । तेजसां तयमग्नीन्दु- 
सूयो; । वासुदेवादयश्त्वारोऽष्टमे वच्छन्ते ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 

इन्द्रियाणि en) गर््वोऽहद्ारः। बुषिर्मह्त्वम् । 
STATA ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८८ ॥ 

प्रधानं प्रक्ततिः। 

खकपोलकस्पितच्चशगं वारयति तत्तदागमवबेदिभिरिति । भुवनानि भ्राकाश- 

वायुतैजसाप्यपाधिंवभुवनानि पञ्च । वायवोयसंहितायान्तु- 

भाधाराद्यन्न्यन्तच्च भुवनाध्वा प्रवोत्तिंतः । इति । 
away: सविन्दुवणौ; । वायवीयसंहितायान्तु- 



२२६. शारदातिलकम् । 

क्रमादेतानध्वनः षट् शोधयेद् JHA: | 
पदान्धुनाभिष्द्वालमूङ्खैखपि शिशोः Mey ४ ९२ 
ततः Hua विधिवततं wi TRATES गुरः । 
आवचायकुरडे संशुेसिलेराज्यपरि्ुतेः ॥ ९३ 
शोधयाम्यसुमध्वानं खाति पृथगध्वना | 

ARITA MATE विलयं नयेत् ॥ ९४ 
fad शिवान् संलीनान् जनयेत् खष्टिमागंतः # ९५ 

्रनेकमेदसश्धिव्रः पदाध्वा पदसंदतिः | 

ACAI वन्तेतेऽवयवात्मना ॥ 
प्रधानावयवल्रेन सोऽध्वा पञ्चपदाककः। इति । 

HAUNT: अ्रकचटतपयाः सप्त मन्ता: ॥ ८०॥ ९१ ॥ 
ae aura: तत्रायं शोधनप्रकारः। पादे कलाध्वानं aa 

पदग्द्भदक्तशिरः स॒ स्ववोजादिकाः कला विन्धस्य पश्चात् कलाध्वविशोधनम् | 
एवं त्वाध्वानम् wall स्मृत्वा विलोभेष॒ gereray तान् विन्यस्य care तैखाध्व- 
शोधनम् । एवं भुवनाध्वानं नाभौ स्मृत्वा अनन्सरस्थानेषु खबोजाद्यान् विन्यस्य 

पश्चात् तच्छोधनम् । एवं हदि वौध्वानं संस्मृत्य हान् वणान् तदहे विन्धस्य 

पञ्चादणौध्वभोधनम् । एवं भाले पदाध्वानं संस्मृत्य सबिन्दुवर््णान् विन्धस्य तच्छो- 

धनम् । एवं qifa मन््ाध्वानं संस्मृत्य सप्त मन्त्रान् TUNA व्याप्य पञ्ात्त- 

दध्वविशोधमभिति गुरुसन्तम इत्यमेनोक्तम् । विधिवदित्यनेन शिष्य इति नेयम् | 

तं गुर खेदिति भिन्नं वाक्यम् । तदुक्तं नारायणोये-- 

ध्यानेनात्मनि तं fread संत्य प्रलयक्रमात् | 

Gaara ततूपासो दद्याहभींख मन्वितान् ॥ एति । 

केचन तं wufafa पटन्ति। वदा विधिवदित्यनेन वामकरस्थेनेति श्यम् । 

गुसर्टावाइतोः अध्वना तारादयं पथक् जइयादिति सम्बन्धः । श्ोधयाम्ेति 

असुशेत्य; | संशदेरित्यवकारं दूरोकत्य ware संशोषितैरित्यथः + wag 
ॐ अमुष्य कलाध्वानं शोधयामि स्वाहा इत्यादि ॥ ९२ ॥ ९२ ॥ ९४ ॥ 

शिषे avencfua इति yau सम्बध्यते । क्रमादित्यभरिमम् । पूव्यैखिबरिति 

गिवपथन्तम् । शिवात् ख््टिमाग॑वस्तान् अनयेदिति सम्बन्धः afer: 



पञ्चमः पटलः | २२७ 

विलोकयन् दिव्यया तं शिश देशिकोत्तमः | 

आत्मस्थितं तचेतन्य' ga: शिष्ये नियोजयेत् ॥ < ६ 

aa पूर्णाहुतिं दत्वा मुलमन्ेण मन्ववित् | 
उद्वास्य देवतां कुम्भे साङ्गां सावरणां गुरुः ॥ co 

एनर््याहृतिभिहतला जिद्वादौनां विभावसोः | 
एकेकामाहतिं इत्वा परिष्रिच्याऽद्भिरात्मनि ॥ < ८ 

पूत्वैखादभिमं नियोजयेदिति। यथा आनोतं added: । अनेन अध्व- 
विशोधनेन शरोरश्दिः क्षता भवति | यतः षड्ध्वमयमेव शरोरम्। यदाहः- 

शान््यतोतकलामदा शान्तिवक्तशिरोरुहा | 
निहत्तिजानुजङ्घाङ्पनि भ॑वनाध्वशिरोरदा ॥ 
मन्त्ाध्वमांसरुधिरा पदवणंशिरायुता | 
तत्त्वाध्वमल्नमेदोऽख्िधातुरेतोयुता fas ॥ इति । ९५॥ ९६ ॥ 

मूलमन््ेणिति । देशिक इत्यनेन वौषडन्तेनेव्युक्षम् । aga वायवोयसंहितायाम्- 

ततो होमावश्ि्टिन तेनाप वे aay | 
निधाय ger तस्याग्रे सुवेणाऽधोमुखेन ताम् ॥ 

aay समाच्छाय मूलेनाऽचज्ञलिनोलिितः । 

वौषडन्तेन जुहयादयारान्तु यवसग्धिताम् ॥ 

sa पूणाइतिं aati इति । 

were fad उद्दासनं कत्वा GA aaa इत्यथैः । देशिको गुरुरित्यमेन 
aan: श्ङ्गाहत्यादोनाम् एकं कामाइतिं gat उद्वासनमिलयक्तं भवति । 
व्याद्ृतिभिव्यंस्तसमस्ताभिः | 

साग्प्रदायिकासतु व्याहृतिशब्देनात महाव्याहृतय उच्यन्ते इत्याहः । ताञ्च । 

ॐ भूरग्नये च पृथिव्ये च महते च aT) ॐ भूवो वायवे चान्तरोक्षाय च 

महते च खाहा । ॐ सरादित्याय च दिवे च महते च खाहा। ॐ Aa: 
सखश्न्द्रमसे च नत्ततेभ्यञ्च दिम्भञ्च महते च खादहा इति | 

उक्तञ्च- पुनः समापयेद्ोमं महाव्याहृतिपूव्यैकम् । इति । 

विभावसोजिंद्वादोनाम् इत्यादिशब्देन अधिदेवताक्मूर्तिलोकपालतदायुधानि | 
परिषिच्येति पावकमिति सम्बध्यते। अद्भि प्रोक्षस्णुदकरित्यथं; ॥ 



aac शारदातिलकम् | 

पावकं योजयित्वा खे परिधीन् सपरिस्तरान् | 

नमित्तिक्षे दहेन्मन्ती faa तु न दरदिमान् ice 

ad शिष्यस्य बध्ोयान्नेवमन्तेण वाससा | 

करे त्वा तं शिष्यं कुण्डतो मण्डलं नयेत् ॥ १०० 

तस्याञ्जलिं पुनः पुष्पैः पूरयित्वा यथाविधि | 
कलशे देवताप्ोत्ये चेपयन्मूलसुखरन् ॥ १०१ 

व्यपोद्य तं नेवबन्धमासीनं दर्भसंस्तरे | 
आत्मयागक्रमाह्नयः AAAS देशिकः ॥ १०२ 

सवे आत्मनि पावकं योजयित्वेति । तत्र प्राथनमन्रेण संप्रा्यं पञादुदासनम् । 

तदुक्तं गेष्वरविमभिन्याम्-- 
भो भो aS महाशक्ते सव्यैकग्धप्रसाधक | 

कश्याम्तरेऽपि सम्प्राप्ते ahaa कुरु सादरम् | 

इतिमन्त्रेण संप्राध्यं वह्किमुद्धाखयेदपि ॥ इति ॥ ९७॥॥९.८॥९.८ ॥ 
वाससेति नैन शक्तेन | 

aga मद्ाकपिलपञ्चराते- नवेन शुक्तवस्तेण नेत्रे बडा । इति । 
पिङ्गलामते तु विशेषः- 

FATA aaa ेतमन्ेण बन्धयेत् | इति । 

मन्ततन्त्प्रकाशेऽपि-अथ नेचेण ata ag नेत्रेण देशिकः । दति । 

मारायणोये तु-नेतादयैनवरं नेतरेण बन्धयेत् । इति । 
मण्डलं नयेदिति । प्रादच्चिण्येन पञ्चिमदारमिति शेषः। तदुक्तं नारायणोये-- 

and शिष्यतनौ करत्वा तं प्रदक्तिणमानयेत् | 
पञ्चिमद्ारमानोय केपयेत् कुसुमाच्ञलिम् ॥ इति । 

यधाविधि Quafeada विशेषः पिङ्गलामतोक्तः deta: | 
पुष्पैरच््लिमापूथ योगपोठे प्रदापयेत् | 

पञचिमोत्तररुद्रनद्रे पुष्पपातः शमोऽश्मे । 
अष्टोत्तरशतं शान्ते जुयादस्त्रमन्तः ॥ इति ॥ १००।१०१॥ 

आव्यागक्रमादच्छमाणप्रपञ्चयागक्रमेणेति केचित्। साम्प्रदायिकासु भ्ाम- 

यागः WAT: ACHAT ततोक्भरूतशचिक्रमेणेत्य्थः । तत्र AAT 



पञ्चमः पटलं; | RRL 

तत्तन्मन्तोदितान् न्यासान् FAs VE शिशोखदा | 
weet: Hawt gufadeearany ॥ १०२ 

तसाः तन्वोक्तमार्गेण विदध्यात् सकलोक्ततिम् । 
मण्डसेऽलङ्कते शिष्यमन्यस्पिनरुपरवेशयेत् ॥ १०४ 

भूतषटेचोक्तत्वात् | दें संहृत्य भूयोऽनन्तरसुत्पाद्येत्यन्वयः | Aga प्रयोगसारे-- 
गुणांशेन एथिव्यादिभरूतानि विलयं नयेत् । 

यथावत् पिण्डसंस्थानि संहारक्रमयोगतः | 

ततः सष्टिक्रभेरेव पिण्डं सम्भावयेत्तदा ॥ इति | 
मन््तन्तरप्रकाथेऽपि- उपविश्यासने दिव्ये संहरेत्तस्य विदम् | 

गन्धादिष्राणसंयुक्तां एथिवोम्ु संहरेत् ॥ इत्यादिना 
sud भावयेत्तत्तत्। इत्यन्तेन । 

श्रन्यतापि-अथाभिषेकमण्डपे सुखोपविष्टमासने | 

शरु्विंभोधयेदमु पुरेव शोषणादिभिः ॥ इति । 
नारायच्चौयेपि--शोषादिना सुखासोनं तत्र संबोधयेद् गुरुः । इति । 
भवर देवताप्रा्थनमाइराचाथाः | 

कार्ष्निलये देवि सव्वैसम्पर्तिसं खये | 

mwas मातः छपामस्मिन् शिशौ कुरु ॥ 

आणवप्रसुखेः पाशैः पाशितस्य सुरेश्वरि | 

दोनस्याऽस्य दयाधार कुरु कारुण्यमोश्ठरि ॥ 

रेहिकासुभ्मिकंर्भगेरपि सम्बध्यंयतामयम् | 
स्व[सद् |भक्तिः सकला चास्मै दोयतां निष्कलाखये ॥ इति ॥ १०२१०३२ ॥ 

अन्धस्मिन् मण्डल इति । मण्डलाददिरेणान्याम्। aga सोमशब्भना-- 
यागाल्लयाहिओोशस्य रचिते खानमर्डपे । 

कात् करद्यायामां वेदिमष्टाङ्गुलोच्छिताम् ॥ 
awa तत्र विन्यस्यानन्तमाखनम् | 
शिष्यं निवेश्य पूर्वास्यं सकलोक्त्य पूजयेत् ॥ इति । 

प्रचोगसारे--अथे शान्धां दिशि यथा मन्तविन्धस्तविग्रहम् | 

dew चतुरखायां वेद्यां दर्भाग्रपाणिना ॥ 

अभिषिष्चेत् स्वयं शिष्यमाकतच्ानु वर्तिनम् ॥ इति | 
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नदत्सु पञ्चवादयषु सादं विप्राशिषा गुरः । 
विधिवत् करुम्भसुदुत्य तन्सुखस्थान् FATT ॥ १०५ 

शिशोः शिरसि विन्यस्य माका मनसा जपन् | 

मूलेन साधितेस्तोयेरभिषिञ्चेत् तमात्मवित् ॥ १०६ 
पूजितां पुनरादाय बर्नोमस्वरूपिणोम् | 

तस्यां सुसाधितैस्तोयैः सिश्चेद्र्ताथमञ्चसा ॥ १०७ 

अवशिष्टेन तोयेन शिष्यमाचामयेद् गुरः । 

ततस्तं सकलीकुय्यादेवतातव्मानमात्मवित् ॥ १०८ 

उत्थाय शिष्यो विमले वाससौ परिधाय च । 

आचम्य वाग्यतो भूत्वा निषौदेत् सन्निधी गुरोः ॥ १०९ 
उपतेशयेदिति भुक्तौ प्राञ्मुखं सुक्तावुदस्मुखमिति ज्ञेयम् । तदुक्तं सोमणशम्भो - 

Gla Fae सुक पूव्वेवक्तश्च भुक्तये । Heat समारोप्य । इति । 
अन्यत्रापि- मण्डले लोणदिक्कतवा सुमुचूतु ् तराननान् | 

भुक्तये पूव्यैवक्तां च शिष्यांस्तत्र निवेशयेत् ॥ इति । १०४ 
विधिवन्माठकां मनसा जपन् मूलेनाऽभिषिच्चेदिति सम्बन्धः । तत्र विधिव- 

दिति विलोमपटितां म्ूलच्च तादग्रपमिति। तदुक्तमाचार्यैः 
यथा पुरा पूरितमन्तरेषेटं सुधामयेः शिष्यतनौ तयेव a: | 

प्रपूरयक्मन्विवरोऽभिषेचयेद वाये मङ्क्षु यथेष्टसम्पदाम् ॥ इति । 

अन्यतापि- सुमतिरभिषिच्चेत्ररो मन्वजापो । इति । 
अन्यत्रापि- अभिषेचयता यथावत् । 

्ायेरान्तैवर्शरपि पूरणतनुस्िरुक्तमन््ारशैः ॥ इति । 
सुसाधितेरित्यनुवादमात्रम् उभयत्रापि । पूजितामित्यप्यनुवादः | TAM TAA | 

॥ १०५।१०६।१०७ ॥ 
अवशिष्टेनेति अभिषेकावशिष्टकलशस्थेन । देवतात्मानमभिषेकेन । afer 

समोपै। संकरान्तामिल्यभिषेशेन। देशिकोत्तम दइत्यनेनाद्यशब्देन धपदोपे 
एव॒ ग्राह्ये इत्यक्तम् । तयोरिति श्विदेवतयोः। तत॒ इत्यनेन 
शिष्यमूनि ee दश््वाऽ्टोत्तरशतं मन्तं जपेदिति सूचितम् । agai वशिषठ- 
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देवतामात्मनः शिष्ये संक्रान्तं देशिकोत्तमः | 
पूजयेद् गन्धपुष्पादरेक्य' सम्भावयंस्तयोः ॥ ११० 
ददयादिदयां ततस्तसम्े विनोतायाऽम्बुपृच्वैकम् | 
Fost पुनविंदामष्टकत्वो जपेत् सुधीः ॥ १११ 
गरुबिदादेवतानामेक्य' सम्भावयन् धिया | 
प्रणमेदणडवद्ुमी गुरुं तं देवतात्मकम् ॥ ११२ 

संहितायाम्- ततस्तच्छिरसि खस्य हस्त' द्वा शतं जपत् । 

अष्टोत्तरं ततो मन्तं दयादुदकपूव्यैकम् ॥ इति | 

अन्यत्रापि- अथ waa हस्तं शिरसि धारयन् | 

समोऽस््वित्यत्ततं दद्यात् । इति । 

मन्ततन्तप्रकाशेऽपि-- 

विश्वात्मा खयमाचायस्तन्मूबव wat न्यसेत् । इति ॥१०८॥१०९।११०॥ 
दद्यादिति दक्तिणकणं तिवारं यावत् पाठं वा। तदुक्तम्-- 

ऋण्यादियुक्ञमथ Haat यधावद् ब्रुयात् विशो गुरुरनष्य॑मवामकर्णे। इति । 

अम्बुपूव्यैकमिति ब्राह्मणविषयम् । रएतदन्तरम्-- 
आवयोसुल्फलदो भवत्वेवसुदोर्थेत् | 

प्रसनत्रवदनस्तस्ै शिष्याय मुनिपुङ्गवः ॥ 

खतो ज्योतिमेयीं frat गच्छन्तीं arate गुरः | 
्रागतां भावयेच्छष्यः। इति ॥ 

वायवोयसंहितायान्तु — 
श्रथ गुर्वान्नया शिष्यः शिवाग्निगुरुसव्रिधौ | 

भक्येवमभिसन्धाय दोक्ञावाक्यसुदो रयेत् ॥ 
वरं प्राण्परित्यागस््ेदनं शिरसोऽपि वा । 

न लनभ्यच्यं yaa भगवम्सं विलोचनम् ॥ इति । 
विद्यादानान्तरं गुरूरष्टोत्तरसखं मन्तं जपेत् । तदुक्तम् “achat avd 

खशक्तिद्दानानवाप्तथे ज्यात्" इति । नारायणोयमहाकपिलपञ्चरातरयोरपि- 

मन्तं cal सहसरं वै खसिद्ध देशिको जपेत् । इति ॥ १११॥ 
प्रणमेदिति। त्तप्रसादादद्ं देव कछ्तक्लत्योऽस्मि aera: | 

मायासल्युमहापाश्णदु विमुक्तोऽस्मि शिवोऽस्मि च ॥ 
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तस्य पाटाम्बुजदन्दुः निजमूर्ैनि योजयेत् | 
शरौरमथे oY सव्व aa निवेदयेत् ॥ ११३ 

इति मन्तं पठव्रिति Ga) तवर ब्रष्टाङ्ः पञ्चाङ्गो वा प्रणामः काय इत्यधेः । 

यदाइः--दोभ्यीं पद्याञ्च जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा | 

मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ 

बाडभ्याघ्च घजानुभ्यां शिरसा वचसा धिया | 

पञ्चाङ्गकः प्रणामः स्यात् सव्यक प्रवराविमौ ॥ इति । 

aa निवेदथेदित्यनेन गुरवे दक्तिणां कुन्भादिकच्च दवादिलयक्घम्। यदाइः- 

द्रव्या गुरवे care दक्षिणां वा तद्ैकम् । इति | 

मन्ततन्त्प्रकाणेऽपि- 

आचायादनभिप्राप्तः प्राप्तश्वाऽदत्तदक्तिणः | 

wad जप्यमानोऽपि मन्तः fafa न गच्छति ॥ 

aaa वा तददद वा वित्तशव्यविवजिंतः | 
शुर efaai दश्वा ततो मन्तग्रहो मतः ॥ इति | 

वायवोयसंहितायाम्-- 
मण्डपं गुरवे दद्याद् यागोपकररैः स्ह । इति । 

अन्यत्रापि- वां fanaa’ परिष्हत्य दक्षिणां 

TE तनु BY समपंयेत् सुधोः | इति । 
अन्धव्ापि--क्रतक्तत्यस्तथा शिष्यः सव्व तस्म निवेदयेत् | 

यच्च यावच्च AAA गुरोराक्षष्टचेतनः ॥ 

गोभ्रुदिरण्यं विपुलं ग्हकरेतादि कं बड़ | 

ace तरै वा तहशांणएमथापि वा ॥ 
अ्रक्तेणादब्रवस्तरादि care वित्तानुसारतः ॥ इति । 

तथा--्घम्भादिकञ्च सकलं गुरवे तु समप्यं च । इति | 
अग्धत्रापि-बिभवानुरूपतोऽसो दातव्या दक्तिणा च निजगुरवे | 

प्राण्प्रदानकत न च काय्यं वित्तणाव्यममलपिया ॥ इति । 
ततो गुरोः wel तन्लान्तरोक्ष लिख्यते । 

wae Barat नित्यं काम्यं तथेव च | 

मन््घिद्िप्रकारांख शिष्यायाऽभिवदेद् गुरः ॥ 
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इति मन्तन्तरप्रकाओे। भग्धज्ापि- 

अभिवन्धय ततः शणोतु सम्बक् समयान् भक्तिभरावन््रमूर्ति; | इति | 
तत्र सदाचार उक्ताः प्रयोगसारे- 

देवस्थाने गुरुस्थाने श्मशाने वा चतुष्धे | 

पादुकासनवि्ूव्रमेथुनानि परित्यजेत् ॥ 
देवं गुर" गुरुस्थानं कषतर क्षेताधिदेवताः | 
fae सिद्वाधिकारांश्च get समुदोरयेत् ॥ 
प्रमत्तामन््यजां कन्यां पुष्पितां पतितस्तनोम् । 

विरूपां सुक्षकेशोख्च कामात्ताञ्च न निन्दयेत् ॥ 
कन्धायोनिं पशक्रोडां दिग्वस्त्रां प्रकटस्तनोम् । 
नालोकयेत् परद्रव्यं परदारांश्च ASA ॥ 
धान्यगोगुरुटेवाग्नि विदाकोश्नरान् प्रति । 

नेष प्रसारयेत् पादौ नैतानपि AEA ॥ 

आलस्यमदसम््रोह शाव्यपैशुन्य विग्रहान् | 

श्रसूयामाकसण्प्रानं परनिन्दाञ्च THAT ॥ 
लिङ्गिनं व्रतिनं विप्रं बेदबेदाङ्संडिताः | 

पुराणागमशास््राणि कल्पां श्चापि न दूषयेत् ॥ 
युगं मुषसमश्मामं दाम qalagaay | 
YUMA नोदण्ड्वजवदूमायुधम् ॥ 

कलशं चामरं छतं cae भूषणन्तथा | 
भोगयोग्यानि चान्यानि यागद्रव्याणि यानि च॥ 

महास्यानेषु वस्तनि यानि वा देवतालये | 

दिव्योक्ञानि पदा्थानि भूताविष्टानि यानि वै ॥ 

लङ्खथेव्नातु नैतानि anf च पदा wag | 

या गोष्ठो लोकविद्िष्टा या च स्मैरविसपिंणो ॥ 
परषिंसानिका या च न तामवतरेत् सदा । 
प्रतिग्रहं न गणह्णोयादासभोगविधित्षया ॥ 

देवतातिधिपूजाथं यज्ञतोऽप्यजेयेनम् | 
धारयेदाजवं सत्यं date समतां तिम् ॥ 
तान्तिं दयामनाख्ाच्च दिव्यां शक्तिञ्च wager । 
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्रतोक्तान् यः सदा श्येता ~ हिकामुभिकोचितान् ॥ 
भ्चारानाचरेत् शान्तिं दौक्तितः सोऽधिगच्छति । इति । 

तथा--विभोतकाकंकारच्ञ BEB न चारयेत् | 
स्तम्भदोपमनुष्याणामन्येषां प्राणिनां तथा ॥ 

नखा ग्रकेशनिष्ट पत खरानवस्रघटोदकम् | 
एतत्स्यशे त्यजेद् दूरं खरश्वाजरजस्तथा ॥ इति । 

मन्तवन्त्रप्रकाथे Taal तु- 

न निन्देत् कारणं देवं न शास्त्रं तेन निमितम् | 
न गु" साधकद्धेव लिङ्कच्छायां न लङ्खथेत् ॥ 

नाव्याल्ञदक ब्र निमाल्यं न दद्याच्छिवदोक्तिते ॥ इति । 

षड़न्वयमहारलेऽपि- 
न लद्द गुरोरान्नासुत्तरं न वदेत्तथधा | 

रातौ दिवा च तस्याज्ञां दासवत् परिपालयेत् ॥ 

असत्यमश्भं तद दह वादं परित्यजेत् | 

श्रप्रियञ्च तथालस्यं कामक्रोधौ विशेषतः ॥ 

श्रप्रच्छत्रसुखो FATE गुरोरग्रे कदापि न । 

श्रभिमानं न कुर्व्वीत धनजात्याखमादिभिः ॥ 

Tass न भोक्तव्य तेनाऽदत्तं कदाचन | 

दत्तं प्रसादवद् Wel लोभतो न कदाचन ॥ 

अरदतं देवपूजाच्च Tas परित्यजेत् । 
पादुकायोगपद्ादि गुरुचिद्णानि साधनम् ॥ 

न APA WIAs पाटाभ्यौ प्रणमेत् सदा | 
पयङ्श्यनं तहत्तथा पादप्रसारणम् ॥ 

श्रङ्भङ्् लोलाञ्च न Fore गुरुसन्निधौ | 

गमनागमने FAT प्रणम्य गुरु पादुकाम् ॥ 

विचाय कार्यं कुर्व्वीत गुरुकाय्ये प्रसादवान् । 
छायां न लङ्येत्तदन्र गच्छेत् पुरतो गुरोः ॥ 

पश्चात्पादेन निग॑च्छेत् प्रणम्य च TASTE | 
गुरोरग्रे न कुर्व्वीत प्रभावं शिष्य संग्रहम् ॥ 

HHL न कुर्व्वीत Mat धारयेयुः | 
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ततः प्रति कुर्व्वीत गुरोः प्रियमनन्यधौः । 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दत्वा समगं प्रोतमानसः ॥ ११४ 

ब्राह्मणांस्त्प॑येत् पश्चादुच्यभोज्येः सदचियः | 
एषा क्रियावती दन्ता प्रोक्ता सव्वसखदिदा ॥ ११५ 
अथ वर्णात्मिकां वच्य दोक्तामागमवैदिताम् | 
पुप्रजल्याव्मका वर्णाः शरोरमपि तादृशम् ॥ ११६ 

प्रयुरोः सन्निधौ नेव खगुरु' प्रणमेद्धः ॥ 

नमस्काराय Gea Tee निवारयेत् । इति । 
तथा -न नियोगं गुरोद॑वयाद् युदा नैव भाषयेत् । इति ॥११२।११२॥ 

गुरोः भियं दु्ीतेत्यनेन गुरुसन्तोषस्य सुख्यत्वसुक्तं भवति । age 
दशपरल्याम्-शिष्येणापि प्रकर्तव्या TMT च गुरोः सदा । 

शभ्रूषया विना विद्या न भवेत् सा फलप्रदा ॥ 

गुरौ तुष्टे शिवसुष्टः fat qe जगत्त्रयम् | 

गुरौ रुष्टे महेशनि नाहं चाता त्वया सह । 

तस्मात् सव्वैप्रयतेन गुरोः कोपं न कारयेत् ॥ इति । 

ऋत्विगभा इति ब्रह्मादिभ्यः । तत प्रणोतामाजंनं wat ब्रह्मणि दकिणां दक्वा 
ब्र्माणमुदास्य इतचरुशेषं प्राश्थेदिति Faq तदुक्तं संहितायाम्- 

प्रणोतामा्जनं क्त्वा दवा AMSAT | 
खखवित्तानुसारेण लोभमोहविवजिंतः ॥ 
ततो ब्रह्माणसुद्ास्य ब्राह्मणान् भोजयेदथ | 
आशोर्वचोमि विदुषा मेधमानः सुखौ भवेत् ॥ 
TANG ततः प्राश्य कुकषुटाण्डप्रमाणकम् | 
afad मन््रगायत्या । इति । 

अन्यश्च “Alga यमदग्ने" इति मन्तेण भस्म धारयेत् | 
quart पूथतोयैः सपक्लत्वोऽभिमन्वितैः | 
आलमानमभिषिकचेत्तेः सदूर्वैसुलसोदलेः ॥ इति । ११४।११५॥ 

क्रमप्राप्तं वणालिकां दोत्तामाह रथेति । तत्तदिति । देशिकोत्तमः तच्चैतन्यं 

शिष्यचेतन्यं परमातनि संयोज्य देवताभावात् खस्य Satay अतएव आान्ना- 

fara! awa विधिना प्रतिलोमेन वणेख्धानोभयप्रातिलोम्येन तत्तत्- 
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AAAI न्यस्येट् वर्णान् शिष्यस्य देशिकः | 
तत्ततृस्ानयुतान् वर्णान् प्रतिलोमेन संहरेत् ॥ ११७ 

स्वान्नया देवताभावाद् विधिना देशिकोत्तमः । 
तदा विलौनतच्वोऽयं शिष्यो दिव्यतनुरभषेत् ॥ ११८ 
परमात्मनि संयोज्य तच्चैतन्यं गुरूत्तमः | 
AAU तान् वर्णान् न्यस्येच्छिष्यतनी पुनः ॥ ११६ 
खुष्टिक्रमेण विधिवचैतन्यञ्च नियोजयेत् । 
जायते देवताभावः परानन्दमयः शिशोः ॥ १२० 

स्थानयुतान् वर्णान् संहरेत्। अग्रिमं सानं aw gafaq खाने वणं च 
संहरेदित्यर्थः। गुरूत्तम इत्युत्तरेण सम्बध्यते । तस्मात् परमामनः। विधि 
वदिति पृष्यैस्मात् स्थानाद् वर्णादग्रिमं स्थानं वणेच्च। चैतन्यञ्वेति चकारेण 
शिष्यतनावित्यतुषन्यते। तदुक्लमाचा्ेः-- 

श्रम्नोन्दुयोगविक्षता लिपयो fe खुष्टास्ताभिरविलोमपटिताभिरिदं शरोरम् | 
भूतात्मक त्रगखगादियुतं समस्त' संब्यापयेत्रिशितधोविंधिना यथावत् ॥ 

अन्त्यावुखखमून् वादिषु मलिपिषु तांस्तांघतुरवंगंवशं- 
ष्वेतानस्यम्यदस्तदति तदपि परेषु aty MAT | 

dea स्थानयुक्तं च्पितसकलदेहो ललाटस्ितान्तः 

प्राधषिव्याप्रदिसप्ताधिकभुवनतलो यातु मद्ावभेव ॥ 

मूलाधारात् स्फुरिततडिदाभाप्रभा सृच्छरूपो- 
इच्छन्त्यामस्तकमरणएतरा तेजसां AAA | 

सौषुराध्वा चरणनिपुणा सा सविच्रानुविदा 

ध्याता सदोऽखतमथ रवैः स्ञावयेत् सादंसोमात् ॥ 
शिरसि निपतिता या बिन्दुधारा सुधाया 

भवति लिपिमयो सा ahr सुखादयम् | 

विरचयतु समस्त पातितान्तञ्च asi- 

स्यनल इव घछतस्योदोपयेदा सतेजः ॥ 

संहृत्य चोत्पाद्य शरोरमेवं तेजोमयं व्याप्तसमस्तलोकम् | 

सङख्या शक्तयामकमामरूपं तचिङ्कमामन्यपि सन्द्धोत ॥ इति ॥११६-१२०॥ 
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एषा ata Stat प्रोक्ता सम्वित्प्रदायिनो | 
ततः कलावत Stat यथावदभिधौयते ॥ १२१ 

freee: कलाः परञ्च भूतानां शक्तयो यतः | 

MATS भूतमये देहे ध्वात्वा ता वैधयेच्छिशोः ॥ १२२ 
निहत्तिर्जानुपय्यन्तं तलादारभ्य dfea | 

जानुनोर्नामिप्यन्तं प्रतिष्ठा व्याप्य तिष्टति ॥ १२२ 

नाभेः कण्ठावधि ata विद्या शान्तिस्ततः परम् | 

करडाल्ललाटपर्य्यन्तं व्याघ्रा तस्माच्छिखावधि ॥ १२४ 

शान्लयतौता कला ज्ञेया कलाव्यापिरितीरिता | 

संहारक्रमयोगेन स्थानात् स्थानान्तरे गुशः ॥ १२५ 

संयोज्य वैधयेद् विद्वानान्नया ताः शिवा[रोऽ [वधि । 
za प्रोक्ता कला chat दिव्यभावप्रदायिनौ ॥ १२६ 

ततो वैधमयों वच्य दौचां संसारमोचनोम् | 
ध्यायैच्छिष्यतनोर्मध्ये मूलाधारे चतुरस ॥ १२७ 
विकोणमध्ये विमले तेजस्वयविजुम्भिते | 
वलयचयसंयुक्तां तडत्कोटिसमप्रभाम् ॥ रेट 

कलावतोदोक्ताक्रममादह तत इति । ध्यात्वेत्यत्र यद् ध्यानसुदिष्टं तब्रित्तिरि- 

त्यादि दरितेत्यन्तेनोक्लम्। तलात् पादतलात्। जानुनोनौभेः कण्ठात् वस्माह्ल- 
लाटादारभ्येति सम्बन्धः | स्थानात् खानान्तरे ताः संयोज्य संहारक्रमयोगेन शिशो 

auafefa सम्बन्धः । संहारः पूव्यैवदेव खखकारणे । शिवावधि शिवपय्थन्तम् | 

शिवात् खृष्टिमार्गे णोत्परत्तिरनुक्तापि पव्मैवदेवाऽनुसम्भेया | १२१-- १२६ ॥ 

वेधमयीं दौक्षामाह तत॒ इति । तनोमध्ये सूलाधारे त्रिकोणमध्य 
व्यधिकरण्यः सप्तम्यः। शिष्यतनोमेष्ये चतुदंले मूलाधारे व्रिकोणमध्ये एवग्भृतां 
शतिं ध्यायेदिति सम्बन्धः । alent शक्तिं वलयत्रयसंयुक्ताम् । श्रत यद्यपि 
शकतेरपरिमितानि वलयानि तथापि बेदत्रयादेः प्रधानतमङषटेवलयवयादुत्पत्त 
स्तदुक्तिः । पुनः कोटृशोम् । षट्चक्रं fret मध्यमार्गेण सुषुम्नामार्गेण परशिवावधि 
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शिवशक्तिमयो देवों चेतनामावविग्रहाम् | 

Gat सृच्छतरां शतिं भित्वा षट्चक्रमञ्चन्ना ॥ १२९ 

गच्छन्तो मध्यमार्गेण दिव्यां परशिवावधि | 

वादिसान्तदलस्थार्णान् संहरेत् कमलासने ॥ १३० 
तं षट्पवमये पद्य बादिलान्तान्नराज्विते । 

खाधिष्ठाने समायोज्य वेधयेटान्नया गुरुः ॥ १३१ 

तान् वर्णान् dete विष्णौ तं पुनर्नाभिपङकजे । 
दशपवे डादिफान्तवणंव्धे योजयेद् गुरुः ॥ १३२ 
तान् TT संहरेद् रुद्रे तं TABATA | 
कादिटान्तारवीवर्णाव्य योजयित्वे्वरे गुरुः ॥ १२२ 
तान् वर्णान् Heiss Ya: करट पङ्कजे | 

खराग्यषोड़शदले योजयिला खरान् पुनः ॥ १३४ 
° ° © 

सदाशिव तान् संहत्य तं पुनभ सरोरुह । 

feud इक्लसिते योजयित्वा ततो गुरुः ॥ १३५ 

तदं संहरेद् बिन्दौ कलायां तं नियोजयेत् | 
तां नादेऽनन्तरं नादं नादान्ते योजयेद् गुरुः ॥ १३६ 

गच्छन्तोम्। षट॒चक्राणि तु मूलाधारखाधिष्ठान मणिपूरकानाहत विशदान्ना- 

ख्यानि। कमलासने ब्रह्मि श्राधारापिष्ठाढदेवतायाम् । एवं fares: खाधि- 

छानाद्यधिष्टाटदेवाः ज्ञेयाः । तं ब्रह्माणम् । तान् वर्णणन् बादिलान्तान् । तं विष्णुं 

नाभिपङ्कजे मणिपूरके योजयेत् । ततो वेधयेदित्यनुषद्ग; । तान् वशन् डादि- 

फान्तान् । AAA! अरक॑पतरायये हादशपतराव्ये | Wea अनाहते योजयित्वा 
वेधयेदित्यनुषङ्गः। गुरुस्तान् वर्ण्णन् कादिटान्तान् ईश्वरे संहरदित्यन्वयः | 

भूयोऽनन्तरमोष्वरमस्मिन् aware विशौ योजयिता बेधयेदित्यनुषङ्ः | 
तान् खरान् vant dee: तं सदाशिवं श्वृसरोरुहे आन्नायां 

योजयित्वा बेधयेदित्यनुषङ्गः। wa नियोजयेदित्यादेवधयेदित्यथेः। तद्णौँ 

wet । विन्दौ शिवे । बिन्दुः शिवात्मकः इवयकतः | तं शिवम् । कलादोनि भूमध्यादु- 
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तसुन्मन्यां समायोज्य विधु ष्णु |वक्तान्तरे च ताम् | 
तां gaara तु योजयेद् देशिकोत्तमः ॥ १३० 
सहेवमात्मना शक्तिं वेधयेत् परमेश्वरे । 
गुर्वान्नया छिन्नपाशस्तदा शिष्यः पतेद्धवि ॥ १३८ 

सञ्चातदिव्यगोघोऽसी wa विन्दति aga | 
arate शिषो भव्येष ना कार्य्या विचारणा ॥ १३९ 

एषा uaa Stat सव्वं सम्वित्प्रदायिनी | 
क्रमाचतुर्विधा Sat तन्वेऽस्पिन् सम्यगीरिता ॥ १४० 

waft एतानि षट् चक्राणि | अत एव सहस््रारस्य दादशणान्तता | एवं पू्व्वौत्क्रमेण 
sian शिष्यजोवात्मना शक्तिं कुण्डलिनो परमेश्वरे शिषे बेधयेदिति सम्बन्धः | 

शततिं विना वेधस्य HU AMRIT | अत एवादौ मूलाधारे शततिं ध्यायेदिल्युक्तिः | 

aaa खाधिष्टानादावपि शक्तया एव वेध इति ज्ञेयम् । छ्ित्रपाशः पाशत्रयविसुक्त 

इत्यर्थं; । यत् प्रयोगसारे-- ` 
UNG सत्सु चासत्सु ware समोरिता | 
तरिविधः स तु विन्नेयः पाशो बन्पैकसाधनः ॥ 

प्रथमः सहजः पाशस्तथा चागन्तुकः परः । 
प्रासंगि[संसिं]कस्त तोयः स्यादिति पाशत्रयं स्तम् ॥ इति । 

यथा ग्रन्यक्लत्परमगुरुसोमानन्दाचायक्लततवेधेन ग्रन्यक्लद्गुरव उत्यलाचार्य्या 
शिवात्मानो जाताः । ग्रन्धजद्गुरुपङ्क्तिसु ठतोयश्चोकव्याख्याने दर्शिता । तथा 
चर्डे्वराच वक्ततवेभेन frat शिवात्मा जातः। तथा खोकण्ाचाय्या ऊजचुः- 

HAA तथा कालवञ्चनान्यतनौ तथा | 

प्रवेशो वैध इत्यादि प्रसन्ने लभ्यते fra ॥ दति । 

उपसंहरति क्रमादिति । षडन्वयमहारतरे इयमाणवो दोत्ता दशविधा इत्युक्तम् | 
तदुयथा-- श्राणवो बधा SAT शक्तेयो शाम्भवो पुनः । 

एकैकेति विद्धिः प्यते शस््रकोविदैः ॥ 
आणवो बडधेल्ुक्ता तङ्ेदमधुनोच्यते | 

Mal मानसिकौ योगो चान्तुषो स्पर्शनो तथा ॥ 
वाचिक मान्िको Slat शस्त्रो चेत्याभिषेचिकौ | 



३५० शारटातिलकम् | 

विदेशस्य' गुरुः स्मत्वा शिष्य oad क्रमात् ॥ 

fafa लयभोगाङ्विधानेन परे शिवे । 

सम्यग् योजनरूपैषा Brat दोक्ेति कथ्यते ॥ 
स्वसन्रिधो समासोनमालोक्य मनसा शचिम् । 
मल्रयादुपायेयां मोचिका सा तु मानसो ॥ 

योगोक्तक्रमतो योगो freed प्रविश्य तु । 

ग्णहोत्वा तस्य चात्मानं खात्मना योजनास्िका ॥ 
योगदोक्ेति सा प्रोक्ता मलतयविनाशिनो | 

शिवोऽहमिति निश्चित्य aha करुणाद्रंया ॥ 
EM सा चान्तुषो eta सन्यैपापप्रणाशिनो । 
स्वयं परशिवो भूत्वा निःसन्दिग्घमना गुरः ॥ 

शिवहस्तेन fare समन्त्रं afe deta | 
सपर्शदोकेति सा प्रोक्ता शिवाभिव्यक्तिकारिणो ॥ 

विधिनाच्राऽ्चयेद् देवमिलं स्याच्छिवदस्तकम् ॥ इति । ] 
Tran’ निजवक्त' विभाव्य गुरुरादरात् | 

गुरुवक्प्रयोगेन दिव्यमन्तादिकं fast ॥ 

सुद्रान्यासादिभिः सादं दद्यात् सेयं हि वाचिको | 

दौक्ता परा तथा मन्तन्याससंयुक्तवि ग्रहः ॥ 
खयं मन्ततनुभूतवा सक्रमं मन्तमादरात् | 
दयाच्छष्याय सा eter मान्तो मलविघातिनो ॥ 

कुण्डे वा स्थाण्डिले वापि निक्तिप्याऽभ्निं विधानतः । 

लयभोगक्रमेणेव प्रत्यध्वानं यथाक्रमम् ॥ 

मन्रवणकलातत््वपदविष्टपभेव च | 
शयथे होमरूपैषा होतो दोक्षा समोरिता ॥ 
AAAI भक्ताय एखषाचापराय च । 
सा WATS AA शास्त्र Safa सोच्यते ॥ 
शिवञ्च शिवपतोच्च gat सम्मृज्य सादरम् । 
शिवङुम्भाभिषेकात् सा दकता स्यादाभिषिचिको ॥ १२७-१४० ॥ 



Waa, पटल, | २१९ 

अथाऽव होमद्रव्याणां प्रमाणमभिधौयते | 
कषमा ga होमे शुक्तिमातं पयः स्पृतम् ॥ १४१ 
उक्तानि पञ्च गव्यानि तत्समानि मनोषिभिः | 
तत्समं मधु दुग्धान्रमत्चमासमुटादतम् ॥ १४२ 

दधि प्रटतिमावं स्याल्लाजाः स्यमृष्टिसन्मिताः | 
पृथुकास्तत्प्रमाणाः स्युः शक्तवोऽपि तथोदिता: ॥ १४३ 

OS पलाद्वमानं स्थाच्छर्कराऽपि तथा मता | 
मासा TATA स्यादिचुः पर्व्वावधिर्मतः ॥ १४४ 
एकैकं Vaya तथाऽपपानि कल्पयेत् | 
कदलोफलनारङ्गफलान्येकेकशो विदुः ॥ १४५ 
मातुलङ्ग चतुःखण्डं पनस दशधा क्तम् | 
अष्टधा नारिक्षेलानि खण्डितानि विदुवुधाः ॥ १४६ 

कषेमात्रमिति | कर्षलक्तणं प्रागुक्तम् । तैलस्याप्येतदेव प्रमाणमिति Faq । 
शक्तिमातरमिति। कर्षदयं शुक्तिः । अक्षमात्रं कषंमातरम् । प्रख्तिमातं पलदय- 

मात्रम् । सुष्टिसग्मिताः पलसग्धिताः। प्रयुकाधिपिटकाः। पलादंमाने कषं- 

इयम्। Tate अशोतिरक्तिकामानम्। तदुक्तम्- 
गुच्ाभिर्दशभिमाषः शणो माषचतुटयम् | 
हौ MI घटकः कालो बदरं FAT यः ॥ 
तौ दौ पाणितलं कष; सुवणं कवलग्रहः | 
पिचुरविंडालपदकं तिन्दुकोऽक्श्च तद्दयम् ॥ 
शकतिरटमिका ते दे पलं बिलं चतुर्थिका । 
afeuad vasa हें पले प्रख्तिस्तथा । इति । 

Mase बोजपूरम्। saree कटी । समिध इति । aa विशेषः- 
fatal दिदला sat वक्रा स्थला छशा दिधा । 
कमिदष्टाश्च दीर्घाश्च faeaa: परिवजिंताः ॥ 
विशेर्गणऽऽयुः्षयं gone दिदला व्याधिसम्भवम् | 
खायां मल्युमाप्रोति वक्रा विन्नकरो तथा ॥ 



२५२ शारदातिलकम् | 

frat ad फलं fre’ कपित्य खणिडितं विधा | 

उर्व्वारुकफलं होमे चोदितं खणिडितं विधा ॥ १४७ 

फालान्यन्यानि खण्डानि समिधः स्युटंशाङ्लाः 
ूर्व्वावयं समुद्दिष्टं Goat चतुरङ्ला ॥ १४८ 

aa मुष्टिमावा; सय्मुहरमाषा यवा अपि । 
तण्डुलाः YATE: कोद्रवा मुष्टिसम्मिताः ॥ १४९ 
गोधुमरक्तकलमा विहिता मुष्टिमानतः | 

तिलाश्रुलुकमाचाः स्थुः स॑पास्त्प्रमाणकाः ॥ १५० 

Varad लवणं मरोचान्येकविंशतिः | 

Ut बदरमानं स्थाद्रामठं तत्समं WAT ॥ १५१ 

चन्दनागरुकपूर कस्तृरौकुङ्कूमानि च | 
तिन्तिडौबीजमानानि समुद्िष्टानि देशिकैः ॥ १५२ 

wares लच्छी anal याजकच्तयः | 

दिधायां Hatem: स्युः कोटदष्टाऽ्धनाशिनी ॥ 
ao प्रकुव्यैते stat प्राण्नयो fara: स्मृताः | 

wate नाधिकान्यूनाः समिधः सव्यैकामदा; । 
Teed समच्छदां तज॑न्यङ्गुलिवर्तुलाम् ॥ 
Seat होमयेत् प्रान्नः प्राप्रोति विपुलां ियम् | 
Ms AA च तन्वोक्ते समिधः परिकोर्तिताः ॥ इति । 

विशेषान्तरं प्रयोगसारे-- 

श्रे्रातकपिशचतरू' त्यक्ताऽन्येभ्यः समाहरेत् समिधः । इति । 

सुष्टिमावाः पलसग्बिताः । तददद शाः कषंदयमिताः । चुलुकमाव्राः कर्षमात्राः | 

पाणितलशब्देन च॒लुकग्रहणात् । शक्तिः क्ष॑दयम् । पुरं गुग्गुलुः। वदरमान- 

मभोतिगुच्ञामितम् । wad दिङ्गः। Rama q— 
खण्डत्रयन्तु मूलानां सच्माणि पञ्च होमयेत् | 

कन्दानामष्टमं भागं लतानामङ्गुलदयम् ॥ इति । १४१-१५२ 



पचमः प्रटलः | RAR 

वैभ्वानरं fad ध्यायेत् समिद्धोमेषु देशिकः । 
शयानमानज्यहोमेषु fara’ शेषवस्तुषु ॥ १५२ 

भआस्यान्तजं हयादग्नेविं पञ्चित् स्व्व॑कन्भसु | 
सधमोऽग्निः शिरो ज्ञेयं निधंमश्चक्लुरेव हि ॥ १५४ 

ATAU भवेत् कणः काष्टमग्नेनंसस्तथा | 

प्रज्चलोऽगिस्तथा जिह्वा एतदेवाऽग्निलचणम् ॥ १५५ 

HULA भवैट् व्याधिनें वेऽन्धत्वमुदौरितम् | 
नासिकायां मनःपीडा AAR WIAA: ॥ १५६ 

खणसिन्दूरवालाक॑कुड्कुमच् द्रसन्िभः 
मुवणरेतसो वणं; शोभन; परिकीत्तितः ॥ १५७ 

खितसुलितम्। आस्ान्तरिति। भआस्यादोनां लज्षयय्ुञ्रमन्यत- 
सधुमोऽभ्बिः शिरो न्नेयो निधूमचन्तुरेव च । 

ज्वलत्क्षशो भवेत् कणेः काष्टमग्नेच नासिका + 

श्रमनिलालायते यत्र शएडस्पटिकसतिभः | 
ayy aa विन्नेयं चतुरक्गलमानतः ॥ इति । 

गुरप्रोक्ते बनदु्गाकल्ये तु- 

सनव्धैकायथप्रसिद्धाधे जिद्भायां aa होमयेत् | 
चक्तःकर्णादिकं grat होमधेद् देभिकोत्तमः + 

अग्निकणं इतं यत्तु Fares व्याधितो भयम् । 

नासिकायां aves TAMA भवेत् ॥ 
aa दारिदय॒दं परोक्षं तसान्निद्राश होमयेत् | 
यत्र काष्टं तवर Ala यत्र YAY नासिके ॥ 

यत्राऽल्ज्बलनं नेत्रे यव भख तु तच्छिरः | 

aaa चलितो वह्किस्तत्र जिह्वा प्रकोत्तिंता ॥ इति । 
विप्चिदित्यनेनेतदुक्तम् | शलुनाणकहोभे एतद्गषु वनात् वत्तदङ्कक्षयो भवति | 

यदाइः- वङ्कः शिरसि नासायां ata चक्षुषि वा तथा । 

जुडयाचचेत् तदा fas तदङ्गानि विनाशयेत् ॥ इति । १५२- १५९ 

चोदरं AY स्वणेङुङ्मक्तोद्रसत्निभो वणः शोभन इति । आृष्टाविति श्यम् । 



२५४ शारटातिलकम् | 

मेरीबारिदहस्तीन्दरध्वनिवद्कः शुभावहः | 
नागचम्यकपुच्रागपाटलायूथिकानिभः ॥ १५८ 

पञ्न्दीवग्कद्वारसपिंगुगुलुसन्निभः | 
पावकस्य शुभो गन्ध Tae तन्तवैदिभिः ॥ १५६ 

प्रदक्तिंणासत्यक्तकम्पाग्कवाभाः शिखिनः शिखाः | 
WAS यजमानस्य राज्यस्यापि विशेषतः ॥ १६० 

कुन्देन्दुधवलो धूमो वद्धः प्रोक्तः शुभावहः 

AW: AUT यजमानं विनाशयेत् ॥ १६१ 
यदादः — 

= दिव्यानामप्यदिव्यानामाक्घष्टाविष्यते सदा | 

भआातचामोकरप्रख्यो हरितालनिमञ्च यः ॥ 

हरिद्राजक्गनटो वर रोचनाभश्च शस्यते ॥ इति । 

सिन्दूरबालाकं इति जयां इति श्नेयम् | 
पद्मरागद्युतिः चेष्टो लाक्ञारससमोऽपि वा । 
बालाकंवर्णौ AYA जयाथ शस्यते बुधः ॥ 

इति तवोक्तेः। भन्यकश्मणि तु aaa— 
इन्द्रगोपकसङ्गशः शोणिताभोऽथ पावकः | 

शक्रचापनिभः शस्तः कुङ््माम्बुनिभस्तथा ॥ 
रक्तानां पुष्पजातोनां तुल्यो वणं: प्रशस्यते ॥ इति ॥ १५७ ॥ 

भरोत्याग्युपलक्षणम् | 
जोम्ूतवक्ञकोशङ्कख दक्ध्वनितुल्यकः | 

शब्दोऽग्नेः सिये होतुरतोऽन्योऽसिदिदः स्मृतः ॥ इति । 

नागीत्याय्युपलक्षकम् । “सुगन्धद्रव्यगन्धोऽग्निघेतगन्धश्च शोभनः” इत्युक्तेः । 

पद्मगन्ध ge इन्दोवरादिगन्धः सौभाग्ये । तदुक्तम्-- 
+ नीलोत्पलसमो गन्धः सौभाग्ये शस्यतेऽच्सा | 

आयुषे Gata: स्याद् विल्व गन्धश्च सुव्रते ॥ इति । 

विशेषोऽपि -उग्रगन्धोऽभिचारेऽव प्रशस्तः सव्यैदाऽनलः । इति ॥ १५८॥।१५८ ॥ 

छत्राभ इत्युपलक्षणम् । “हछताकारभुजः Bel ध्वजचामरसन्निभः” इत्यक्त; ॥ 



पष्यमः पटलः । २५५ 

saat Ue निहन्याशु वायसखरसच्निभः 

खरखरसमो वङ्कः ध्वनिः सर्व्व विनाशक्लत् ॥ १६२ 
Urata PAYA होतुद:खप्रदो भवेत् | 

छित्नावर्ता शिखा qearqel घनपरिक्नयम् ॥ १६३ 

PRIA धूमः प्रारावतसमप्रभः । 
हानिं तुरगजातीनां गवाञ्च कुरुतेऽचिरात् ॥ १६४ 

awl यजमानं wat uy’ निहन्तोति। aa arate रक्तपोवादिवर्णणे 
विहितस्ततेति ज्ञेयम् । न तु ara | यदादः- 

ज्नात्वा HAGE तां तस्य तस्याऽनुकूलताम् | 
RAT: सततं ग्राद्यसत्याज्यो वा तददिलोमतः ॥ इति । 

विशेषस्ततेव-मारणोचचाटनोत्सादकश्चणस्मिन् सुशोभनः | 

क्षष्णानां पुष्यजातोनां alt afar ॥ 

शङ्कस्फटिककुन्दन्दुवणभ्योऽपि सितः शमः | 

शान्तिके पौष्टिके वापि विहितः सन्धदाऽनलः ॥ इति । 
त्याज्यं छष्णत्वमपि तेनेवोक्तम्- 

षट्पदाच्जननिलिंशतुल्यो वर्णौ न सिदिदः। इति। 
श्रन्योऽपि विशेषः- 

मारजारा्िनिभोऽग्राद्यः शएकपिच्छाभ एव च । 

मयुरकण्डसटशधि त्रपारावतप्रभः ॥ इति ॥ १६०।१६१।१६२ ॥ 

पूतिगन्ध gia.) मल्युमित्यादि यथाक्रमम् । एवंविध इत्यनेनेतदु्लं 
भवति | 

हषङुच्ञरयानेन तुल्योऽग्निः पुष्टिदः सदा | 

विमानानां वितानानां प्रासादानाञ्च यो भवेत् ॥ 

आ्आकारेणाऽथ हंसानां मयुराणाच्च शस्यते । 

सिंहाक्लतिः सदा वह्िः सद्यः सिदिकरः स्मृतः ॥ 

शेषाणां efeui रूपं न शस्तं होमकर्मणि | 

खरोष्रमहिषादोनां रूपमत्र न सिये ॥ 
fara: प्रदक्िणावर्तः सुश्ब्दश्चापि यो भवेत् । 
वेदयः सोऽथ प्रसिद्धयथ॑मन्यथा विश्नकारकः ॥ 



५९ शारदातिलकम् | 

एवंविधेषु दोषिषु प्रायश्चित्ताय देशिकः | 

मृलेनाञ्येन जुह्यात् पञ्चविंशतिमाइतीः ॥ १६५ 

इति श्रौशारदातिलक्षे waa: पटलः | 

रुत्छटचटाशब्द अपसव्यगतिः सदा | 

sfaae वसुधां यश्च यञ्चाधःशिख एव च। 

aude सुनिखेष्ठ शस्तरेऽस्मिन् पारमेष्वरे ॥ इति । 

पच्चर्विंशतिमिति। दोषदयदर्भने दोषतरयदशेने वा प्रतिनिमित्तं नैमित्तिक- 
मावर्च॑ते इति न्धायात् तावतक्तत्वः पञ्चविंशतिराइतयो होतव्या इति। 
॥ १६२।१९४।१६५ ॥ 

इति शओरोणारदातिलकटो कायां सस्सम्प्रदायक्ततव्याख्यायां 

पदार्थाद्याभिख्यायां पञ्चमः पटलः ॥ ॐ ॥ 



लष्ठ ; पटलः | 

अथ aad Tat वि्ववोधविधायिनीम् | 

यस्यामनुपलब्धायां सव्व॑मेतच्जगञ्जडम् ॥ 2 
कषिब्र॑ह्मा समुद्दिष्टो गायती छन्द ईरितम् | 

ATA समाख्याता देवता देशिकोत्तमैः ॥ २ 
अक्गीवद्खदीर्घान्तग॑तेः TSI: कमात् | 
षडङ्गानि विधेयानि जातियुक्तानि देशिकैः ॥ २ 

दोक्षाकथनानन्तरं मन्ता वक्तव्या अ्रतस्तेषां प्रकतिभूतां माटकां वल प्रति- 
जानीते अरथेति। वरतनु mea । विश्वेषां सर्वषां drat न्नानशक्ति- 
प्ररामकानां तदुत्मादकानां वैखरोमध्यमापश्यन्तोपरारूपाणां विधायिनी 
उग््ोलिनो शक्तिस्तामित्यर्थः ॥ १ ॥ 

समुद्दिष्ट इत्यनेन विधिपदयोगः । ईरितमित्यनेन देवोपदयोगः। समा- 

ख्यातत्यनेन माढकापदयोगः। पञ्मपादाचाथसन्मतभेतत्। देशिकोत्तमे- 
रित्यनेन वोजशक्तो अपि वक्तव्ये इति सूचितम् । aa केचित् हलो बोजानि 
स्वराः शक्तयः | तदुक्तं दक्तिणामूत्तिसंहितायाम्- 

हलो बोजानि शक्तयः खराश्च परमेशानि । इति । 
एतएव वोजशक्लो प्रपञ्चयागव्यतिरिक्तभूतलिप्यन्तसन्धमाटकामन्ताणामिति चरेयम् । 
अन्यत्रान्ये बोजशक्तो उक्ते। यदाइः — 

बोजमस्य स्मृतं घोषः शक्तिर्जीवः प्रकोत्तिंतः। इति । 
अ्न्यतान्ये। यदाइः- 

अकारं विन्दुसहितं बोजमस्य प्रकीत्तिं तम् | 
दिविन्दुसदहि तोऽकारः शक्तिरित्यभिधोयते ॥ इति । 

विनियोगसु माटकामन्बजपकाले जपे विनियोग इति । अन्यत मन््राङ्त्ेन 

ग्धासेऽनुष्ठोयमानासुकमन्चाङ्गत्वेन न्यासे विनियोग इति Faq ॥ २ ॥ 
श्रललीवेति। ल्ोबा नपुंसकाः ऋ ऋ ल हट तद्रहिताः अर्लीवा ये ₹खदोघाः 

WIEST M UI SAT: परे षर् दोघी; तदन्तगैतैस्तन्ध्यस्धेः। षट् च तै वर्गाश्च 



३५८ शारदातिलकम् | 

पञ्चा शल्लिपिभिविंभक्तमुखदोःपन्मध्य वचचःस्थलां 
भाखन्मोलिनिबइचन्द्रशकलामापीनतुङ्गस्तनोम् | 
सुद्रामत्तगुणं सुधाव्यकलशं वियाञ्च हस्ताम्बुजे- 
विंभराणां ferent विनयनां वाग्देवतामाश्रये ॥ ४ 

काञ्च ते | बहुवचनमाव्यधेम् | कादयः क च ट त प यास्तैः | क्रमाबुदयादि । जाति- 

युक्तानि gear नम इत्यादियुक्तानि। wing ta wad |S at हृदयाय 

नमः इत्यादि । देशिकंरित्यनेनेतदुक्गं भवति । अतर नपएंसकचतुषटयेन करशशिं 
विधाय “श्रङगुष्ठादिष्वङ्गुलोष॒ wees: सजातिभिः” cat: भ्रं कं खं गं घं ङं at 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः इत्यादि करतलकरण्ठान्तं षडङ्गानि विन्यस्य ततो दक्षवाम- 

करतलयोः ASA: करथोः दक्तिणकनिष्ठादिवामाङ्गुष्ठान्तमङ्गुलोषु षोडश 

खरान् विन्यस्य वामतजेनोमारभ्य दचिणतजंन्यन्तभेकं कस्यां wat चतुरश्चतुरो 
वर्णान् इति क्रमेण कादिसान्तान् विन्यस्य अङ्गुष्ठयोः हलो सव्धाङ्गेषु षकारं 

न्यसेदिति करस्य माठकान्यासो नेयः । एवं सव्वैतर बोडव्यम् । 
यत् प्रयोगसारे-तलतत्ष््ठतदृव्याप्तया Teter विन्यसेत्ततः । 

कनिष्ठाङ्गुलिमारभ्य ठच्तिणसङ्गुलोषु च ॥ 

वामाङ्गुष्ठान्तकं न्यस्य ततश्च व्यच््ननान्यपि | 

वामतजनोमारभ्य चतुषटयचतुषटयम् ॥ 

यथाङ्गुलिक्रमेरैव यावदक्तिणएतजंनोम् | 

न्यसेदङ्गुष्ठयो; शेषे करन्यासः समोरितः ॥ इति ॥ २॥ 
पञ्चाशदिति । fara वच्छमाणन्यासश्यानकथनेनेव स्फुटोभविष्यति | 

मुद्रा न्नानसुद्रा श्रङ्गु्ठत्जनोयोगरूपा पाश्वाभिसुखो । यदादः 

्िष्टागेऽङ्गु्ठतजंन्यौ प्रसााऽन्या; प्रयोजयेत् | 

, पाश्वस्याभिमुखो सेयं ज्ञानमुद्रा प्रकोत्तिता ॥ इति । 

विद्यां पुस्तकं THAT: | 
वामसुषटिः खाभिसुखो बद्धा पुस्तकमुद्धिका । इति । 

विशदप्रभां शश्चवर्णम्। इदं वस््राङ्गरागमाल्यानामुपलक्कम्। एवमग्रेऽपि 

aaa वर्णवाचकेषु द्रष्टव्यम् । ऊद्ादि आद्ये दक्षिणे परे वामे इत्यायुघध्यानम् | 

अत्र ध्यानानन्तरमायुधमुद्राः प्रदशेयेत्। एवमग्रेऽपि सरखतोमन्त्रान्तं ज्ञेयम् | 

TAA तन्ान्तरोक्तं यथा- 



षष्टः पटलः | ३५८ 

चामोकरनिभः शूलगदाराजहुजाष्टकः | 
चतुरास्योऽतिकाधः स्यादकारः कूश्मवाहनः ॥ 

पाशाङ्शकरा श्वेता पद्यसंस्येभवादहना | 
ष्ूहं योजनमिता स्यादा मोक्तिकभरूषणा ॥ 
पोतं कराजकुलिश्परश' वेरिनाशनम् | 
देपकयोजनमानं स्यादिकारं कच्छपखितम् ॥ 

दशयोजनदोर्घादैनाहाऽसौ हंसवाहना | 

ईः स्यात् पु्टिप्रदा खेता मौक्तिकाव्या सितानना ॥ 
गदाङकुशकारं काकवाहनं कष्णभूषणम् | 

योजनदिसदहखाणं मानसुदयमक्तरम् ॥ 

पाश्शक्तिभुजं रतत वह्िविम्बख्ि तोषटगम् | 

उक्ञप्रमाणं कालघ्र खव ंदयं भेत् ॥ 
चतुरखानहंसस्थं पुष्परागसमप्रभम् | 

पाशवच्करं रद्र wad स्यात्रिरोधनम् ॥ 

गदाफलारिपद्माब्य करं हारविभूषणम् | 

चक्रवाकस्थितं श्यामभेकारं तु AERA ॥ 

नवकुन्दनिभा शूलवच्वाहा दिपखिता । 

कोटियोजनमाना स्यारैमूर््तिः कविताकरो ॥ 
चिन्मयं aaa शान्तं दिसदसरकरोञज्वलम् | 

पोतं Tage स्यादोरूपं खोकरामकम् ॥ 

तप्हेमनिभा पाणचक्रवाहर्विमूतिदा । 
योजनानां WAT स्यादौवणणमितौजसा ॥ 

नवकुद्कमसंच्छायः TTR रक्तभूषणः | 
चतुर्भजः eae: ओकरो रिपुनाशकः ॥ 

वच्वशूलकरं द्र युद ]फलदं खर वाहनम् | 

सदसखरयोजनमितं खरान्तं fest स्मरेत् ॥ 
भूविम्बगजसंस्यः स्यात्रवकुङुःमसव्रिभः। 
शूलवज्करः काणः सदस दययोजनः | 

पाश्तोमरहस्तः खो भेषसंस्थो निरोधनः | 

योजनानां wean मितः aut विभोषणः ॥ 



२६०. शारदातिलकम् | 

पाशणाङ्कुणकरः Te फणिसंख्योऽरुणप्रभः | 
गकारः WAT: स्याच्छतयोजनसं सितः ॥ 
Syeda: स्याद् गदावच्वकरोऽमितः | 

योजनानां सहस्रेण दिमुखो घः सितेतरः ॥ 

कोटियोजनदोर्घादैनाहं aul ज्वलत्प्रभम् | 

दिमुजं काकवाहं स्यात् STU क्ुदरफलप्रदम् ॥ 

युगाग्रपद्मसंस्थः स्याचचतुबाइः सितप्रभः | 
चः कपदीं सुगन्धाव्यः कोटियोजनसंस्थितः ॥ 

faaerafaa: पद्म चतुबोडग्व णकः | 
जमो च कोटिमानौं स्तश्चतुबाह सितप्रभो ॥ 

योजनानां awa: स्यात् सम्मितं काकवाहनम् | 
विदेषकरणं जणे aad भुजदयम् ॥ 

meen दिभुजष्टः स्यान्रागनच्धो महाध्वनिः | 

धरापद्मगजेन्दर स्वर्ण दि करोज्ज्वलः ॥ 

लक्तयोजनमानः स्याद् गरनाशकरो fay: | 

डवर्णऽप्यष्टबाडः Magan: ATTA: ॥ 

योजनानां aa मितः कुवलये खितः | 

अग्निविम्बाजगो टार दशवाइज्व॑लत्प्रभः ॥ 

सदस््रमानं ane योजनानां fe णं भवेत् | 

षटिहायनसंस्थः स्याच्तुर्वाडः खलडःतः ॥ 

ASAI AAA: कुङ्कुमाभख तात्तरः | 

कोटियोजनमानः AEA PAGS: ॥ 
Haat ्रषारूढृखवर्णीऽपि भयङ्करः | 

fead षड्भुजं afar दं afeaferagq ॥ 

fawareaqaieaaqeaatad: | 
feyst काकवाहं नं aawafad भवेत् ॥ 
विंशभुजो दशास्यः पः कोटिमानो anfea: | 

दशकोटिमितः फार्णौ योजनानां भुजदयः ॥ 

कर्ोरवसिताम्भोजे निषसञ्चच्चलः faa: | 

षडास्यो feast वः स्यादशकोटिमितोऽरूणः ॥ 



qs. परलः | २६९१ 

ललाटमुखटहत्ताच्िश्चुतिघ्राणेषु गण्डयोः | 
WS दन्तोत्तमाङ्गास्यदोःपत्यन्ध्ययक्षेषु च ॥ ५ 
Waa: पृष्ठतो नाभौ जठरे हृदयेऽ'सक्षे । 
ककुदयंसे च equ पाणिपादयुगे तथा ॥ € 
जटराननयोन्यंसयेन्माढकार्णान् यथाक्रमात् | 
त्वगरूङमांसमेदोऽस्थिमन्नाशुक्रात्मकान् विदुः ॥ ७ 

नोलोत्पललसदंखवाहनः पुरटिदायकः | 

विहस्तं तिमुखं व्याघ्रवाहनं भोषणाक्ततिम् ॥ 

दशलक्षमितं भाणे Yat स्यान्महावलम् | 

चतुर्भुजो मकारः स्यात् सविषोरगसन्निभः ॥ 
मण्डितो सुण्डमालाभिः शशिखिरडविराजितः | 

MATA a] wat याणः स्यान्मृगसंस्थितः ॥ 
विकोणाम्बुजमेषस्थो रारण बाइचतुष्टयः | 

चतुरखानदन्तीन्द्र णृषठेनोपरि राजिता ॥ 

चतुर्भुजा लकारस्य मूर्तिः स्याद् FETT | 
अब्धिस्धपद्यनक्रस्यो दिभुजो वः सितः स्मृतः ॥ 
करद्याज्ञगा हेमवर्णं शार्णक्रतिस्तथा | 
सदसखमानः कष्णाभो दिभुजः काश्चणिऽथ षः ॥ 

कोटिमानः faa: सः स्यादंसगो[दयाङ्गो] दिभुजाज्ितः | 

हाः श्वेतस्त्रिवाहः स्याद् व्याप्तशोतां शेखरः ॥ 
पाणाभयकरा लाणमूत्तिः शेता गजख्िता | 
भूविम्बरैलसंस्थः at दशवाहर्मणिप्रभः ॥ 

मूर्तिभेदा यथाऽर्णानां मयाऽच प्रतिपादिता; ॥ इति ॥ ४ ॥ 
भरक्षरन्यासख्ानान्धाह । ललाटे केणान्ते। के शान्ताननहत्त इत्युक्तेः । 

सुखहत्तेत्येकं स्थानम् । दक्तिणवत्तन अच्यादि गण्डन्तं cafe | ओष्दन्तयो- 

रुष्ौदि। आस्ये तदन्तः जिद्भायामित्य्थः । दोःपदोदंक्ञादि। दोःपत्सन्य- 
राणि च पञ्च॒ गओेषयोरङ्गुलिखन्धित्वात्। पावयोदक्तादि। sea इति 
wae. ककुदि ग्रोवायाम्। अंस इति वामे । eq पाणिपादयुग इति 

स्थानचतुष्टयम् । जठराननयोरित्यवापि sqyafafa सम्बध्यते । तदु 



RAR शारदातिलकम् | 

वा[या [दिहा[सा]न्तान् न्यसेदात्मपरमन्नानपूष्वं कान् । 
aifaa: Manta ated समाहितः ॥ ८ 
जपेत् cata विदानयुतं मघुराघतैः । 
विदधीत fadeta माढकामन्वहं जपेत् ॥ < 

मन््रसुक्तावस्याम्-टंखककुदंसेषु दादि AAA | 
त्वगदङ्मां सभेदोऽखिमन्नाभि्यादिषान्तमान् ॥ 
दादिपादयुम्मे च तद्युदरके तथा | 
तदादि मूडंनि प्राज्ञो न्यसेत् खादन् कषान्तमान् ॥ इति । 

केचनोत्तरांसशब्देन Adie व्याचत्तते। तेषां मते waed वणंदयं agaat 

कक्षायै वणंदयं पाख्योयुगे एकं पादयोयुंगे एकमिति न्यासः । अवं साम्प्रदायिकः । 

age द्तिणामूत्तिसंहितायाम्- 
ोमलेष dares तधापरगले न्यसेत् । 
कल्ताहये इदारभ्य पाण्िपादशुगे तथा । 

जठराननयोव्ीा न्धसेदिव्रणंरूपिणोम् ॥ इति । 
भचाया भपि--्रहोमलापरगलकन्चषु । इति । 
aa प्रयोगः-अरं नमः केशान्ते । आं नमः Aare इत्यादि | 

उक्तश्च -भ्रोमाद्यन्तो नमोऽन्तो वा सविन्दुर्विन्ुवजितः | 
पञ्चाशदन्तरन्याखः Mata विधोयते ॥ इति । 

यथाक्रमादित्यनेनेतदुक्ष भवति। सोखानिकौल्यानिकस्ञानभोजनानुष्ठानेषु 
लिपिरविन्स्तव्येति। aa सौखानिक्े उक्तप्रकारेण एकपश्चाशदणेन्धासः | 
Wars सप्तवर्गाणां सुखबाइपाददयनाभिह्त्मु व्यापकत्वेन न्धासः । तहेवताः 
ब्रह्मसरखतोविष्णुयोरद्रोमासवव॑खराः। Bla भकथादिवमं त्रयस्य सुखमध्यपादेषु 

न्धासः | Waka: चन्द्रसूखाम्बयः। भोजनकाले समस्तस मस्तकादिपादान्तो 

vata: | दैशकालाचपेन्तया aaa maaan इति । [त्वगरूगित्यादि पूष्यैकानित्यन्तं 

सञोकाचैदयं केषुचित् पुस्तकेषु नास्ति] । aden wade) ora 

ard क्त्वा एकवारं जपेदित्यर्थः । समाहित इत्यनेन कतपुररणधग्च इत्युक्तम् । 
तदुक्षम्- पञ्चाशदणेम्ति तामेवं ध्यात्वा Hawes । 

Slay क्रमतो न्धस्य पूर्व्वाक्तेषु जपेल्िपिम् ५ 
पश्चाशत्संख्यया नित्यं ara प्रपूथते। इति । 



षेः परलंः | शश 

वयोमेन्दीरसनायकलिकमचां दन्दैः ETAT 
परचान्तमतपञ्चवगयशलखार्णादिविवगं क्रमात् | 

आशाखसिु लाम्बलाङ्गलियुजा न्षौगीपुरेशाहतं 
Ty] कल्पितमव पूजवतु at वर्णात्मिकां देवताम् ॥ १० 

आधारशक्तिमारम्य पीठशक्छन्तमर्थयेत् | 
मेघा प्रज्ञा प्रभा विद्या धोधुतिस्पृतिबुद्चवः ॥ ११ 
विदोश्वरौति सम्प्रोक्ता भारत्या नव शक्तयः | 
वर्णालेनासनं ददान्मूततिं मूतेन कल्पयेत् ॥ १२ 

मधुराज्घतैरिति पयोष्ठतमधुयुक्ञैः। aga प्रयोगसारे- 
पयोमधु्टतच्चेति समं तिमधुरं स्मृतम् । इति ॥ ५।६१७८॥८ ॥ 

व्योभेति। व्योम हः इन्दुः सः भ्रौ aed रसनार्णौ विसर्गः । “व्योमाविः 
स॒चतुदशसरविसरगान्तस्फुरतकाणिंकम्" <a) wat खराणाम्। अवर 
केशरेषु सखरलिखनं wag वगेलिखनच्च । अग्रपत्रादिकणिकाभिसुखत्वेन चेति 
Baqi अशम feg । afeg कोणेषु । लान्सो वः। साङ्गलो ठः । भनयोः 
Carden किनं प्यम् । cea दक्तिणामूततिंसंहितावान्-- 

चतुरं aa: gang सिद्धिदं दिश संलिखेत् 4 

SHIT चतुष्कच्च रेखान्तं बाद्यतस्ततः ॥ 

वारुणश्च समालिख्य देवोमावादयेत् gat: | दति । 
va grees अक्षरादिलिखनस्थोक्षेः । केषाञिन्प्रते इद्भेव धारणवन््रमिति 

wrafa पद्ममिति श्वेतम् । स्मरेत् पद्च' तथा श्वेतम् इत्युक्तेः । तेन षे 
कमलासना WITH । १० ॥ 

अरचैयेदिति चतुरथौक्प्रकारेण । तत्र मण्डुककालाग्निरद्रकूशीभिलाः Taree 
पञ्चादाधारशक्त्यारिपरूजने एथिव्यनन्तरं विष्याधिं सम्मृज्य wet भायाकलाविद्या- 
पंरल्वानि सम्प्रज्य घोटशक्तिपूजनमिति aaa क्रमोऽनुसन्धेयः | 
पोठशक्लोराह भेधैति। भासां ध्यानं यथा- 

कछता्ञलिदयकरास्तत्तदूषं करये । 
दषस्यः पुस्तवां कुम्भं श्वेताः सुन्दरमूर्तयः ॥ इति । 

पोटमन््सुद्रति बणणालेनेति | सौः माटकायोगपोटाय नमः इति मन्ेणासम- 



२९४ शारदातिलकम् | 

आवाह्य पूजयेत् तस्यां देवीमावरणेः स | 
EN ° 09 दितीयं xX 

अङ्गेरावरणं ya दितीयं युग्मशः खरः ॥ १३ 
अष्टवर्गेसतीयं e 

तृतीयं स्यात् तच्छक्तिभिरनन्तरम् | 

पञ्चमं माढभिः प्रोत्तं षष्ठं लोकेश्वरः स्मृतम् ॥ १४ 
लोकपालायुधैः प्रोक्तं TATA: सप्तमं ततः | 
विधिनाऽनेन बशेशोसुपचारैः प्रपूजयेत् ॥ १५ 

व्यापिन पालिनौ पश्चात् पावनो क्रदिनौ तथा | 

धारिणो मालिनौ भूयो हंसिनौ शान्तिनी स्मृता ॥ १६ 

शुभाः पेषु सम्यूज्या छता्षगुणपुस्तकाः | 

ब्राह्मी Asa भूयः कमारी वैष्णवी मता ॥ १७ 

वाराद्यनन्तरेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमौ मता | 

अष्टमौ स्यान्महालच्मौः प्रोक्ताः स्यरविश्वमातरः ॥ १८ 
पूजा । श्रयं Nea: सव्धमाटकामन्तसाधारण इति Fay! अन्धे लन्यथा 
व्याचक्तते। वर्णने न वर्णन कणिकावीजादिना आसनमन्वेणेति। तवर प्रयोगः । 
हसः सव्धैशक्तिकमलासनाय नमः । एवमग्रे सरखतोमन्तऽपि । पद्मपादाचार्यैसु 
ॐ gt quieras सरखलत्यासनाय नमः इति पोठमन्वः सूचितः इत्युक्तम् ॥११।१२॥ 

आवाद्येति। चतुरधोक्ञप्रकारेण। अङ्गेरावरणं afar इति faq! 

युम्मशः aifefa | तत्र प्रयोगः। अं आं नमः। “ats: पूजा स्याद् fae 

वियुक्तैः” इत्याचार्ययोक्तेः । एवमषटवर्गेष्वपि। उक्तञ्च संहितायाम्- 
नियोज्य खरयुग्मान्ते नमस्कारं एथक् एथक् | 

aaa कादिवर्गेषु नमस्कारं van क्िपेत् ॥ इति । 

तच्छक्तिभिरिति व्गशक्तिभिः पत्रमध्योपरि । sa तच्छक्लीनां वर्गरूप- 
wated Haq. तथा खयमेव वच्छति- 

वणेमन्तयुताः Tarra: सन्धसि्िदाः । इति । 
श्रनन्तरमिति चतुधम्। माढभिरिति oa, लोकेष्वरेरायुैशेति ware 
वहिभूयरे । [शान्तिनोत्यत शङ्किनोति पाठोऽपि दश्यते] ॥१२।१४।१५।१६।१७।१८॥ 



षष्ठः पटलः | २६५ 

दण्डं कमण्डलं पञश्चादक्सूवमथाऽभयम् | 

ferret कनकच्छाया ब्राह्मी कष्णाजिनोव्नुला ॥ १९ 

शूलं परप्वधं कद्रटुन्दुभिं करोटिकाम् | 

वहन्ती हिमसद्यशा ध्येया मादश्वरो शुभा ॥ २० 

अङ्गं SATE पाञ्च दधती करैः । 
बन्धृकपुष्यसङ्ाशा कौमारौ कामदायिनी ॥ २१ 
चक्र घण्टां कपालञ्च WEY दधती करैः | 

तमालग्यामला ध्येया वैष्णवो विभमोच्जुला ॥ २२ 

मुषलं करबालच्च खेटकं दधती लम् | 
EN खतुभिं [षत् 

करेश्चतुभिर्वाराहो ध्येया कालघनच्छविः ॥ २२ 

अङ्ःशं तोमरं वियत् कुलिशं बिभरती करैः । 
इन्द्रनोलनिमेन्द्रागौ ध्येया सर्व्व॑सख्धिटा ॥ २४ 
शूलं aaa शिरः कपालं दधती करैः । 
 सुण्डखद्यण्डिता ध्येया चामुण्डा रक्तविग्रहा ॥ २५ 

TAH TAGE कपालं TET करे; | 
El हेमसड्गशा ABTA: समीरिता ॥ २६ 

ब्राह्मयादोनामायुधध्यानम् । ATI आयुधध्यानं aratgife वामाधस्तनं 

यावत्। मारश्वथाच्च दक्तादयुष्योरायय अ्रधस्तनयोरन्ये। staat वामोष्खादि 

दक्तिणोद्ंपयन्तम् । वैष्णव्या saga वामोह्ं' यावत् | वाराद्यां दक्लाधस्तनाद् 
वामाधः USAT | TR AWE दक्तवामयोरूष्खीदि। महालच्छयां 

दक्षोद्॑हस्तमारभ्य वामो पथन्तम्। weal वाहनान्यपि ध्येयानि। तानि 

तत्तरेवतानामिति न्नेयम् । ब्राह्मणां दंस इति । तवर amet महिषः | 

तदुक्तम् - वाराहोच् प्रवच्यामि महिषोपरि संखिताम् । इति । 
aqui प्रेत इति faq वाराडी वराहवक्ता। चामुण्डा निमासा 
ध्येया । आसु च कौमारो-वेष्णवो-इन्द्राणो-महालच्छो दिनेत्ाः अन्धास्तरिनेताः t 

श्रासां वोजानि तन्तरान्तरोक्तानि। यथा-- 



ete शारदातिलकम् । 

पुजयेन्माढकाौभित्थ नित्यं साधकसत्तमः ॥ 29 

भ्यक्षेत् सर्गान्वितान् रुष्टया ध्याता देवौ यथाविधि । 
सगेविन्दुन्तिकान् म्यस्य Statens स्थितिवत्मना ॥ र८ 
विद्यात् पूरघ्वोदितान् षिददान्ष्यादौनङ्गसंयुतान् | 
ध्यायेद् avatars sata समन्विताम् ॥ २९ 

सिन्दुररकान्िममिताभरणां चिनेवां 
विद्यास्सुचश्टगपोतवरं दधानाम् | 

पाप्ब॑स्थितां भगवतीमपि काञ्चनाङ्गो 
ध्यायेत् करानघ्रतपुस्तकवंमालाम् ॥ ३० 

अष्टौ दोः चादयोऽषटौ सानन्ता बिन्दुयोगतः | 
इन्द्र आकाशसंयुक्तो बोजान्यासां क्रमाद् विदुः ॥ इति । 

साधकसत्तम इत्यनेन एवम्प्रकारेण साधितां माटकामन्यमन्तरङ्त्रेन विनि- 
युज्यादिल्यक्लं भवतिं ॥ १९॥२०।२१।१२॥२२॥२४॥२५॥२६॥२७ ॥ 

खटिन्यासमाह न्यसेदिति यदा wear शृष्टिमार्गेण श्धसेत् तदा 
सर्गान्वितानिति। यत्तदोरध्याहारेणाऽन्वयः। एवमग्रेऽपि । यथाविधोत्यनेनेव- 
दुक्लं भवति । अतर ष्टिमाढका देवता । पूव्यैवद् विसर्गान्तैवे; षड्ङ्न्धासः। 
ऋषिच्छन्दसो ध्यानं पूजादिकमपि सव्व पूवैवदेव । न्यासख्ानान्धपि पूव्वौल्ता- 
न्येषेति। प्रयोगस्तु 1 अः नमः केथान्ते। भाः नमः qead इत्यादि | 

खितिग्धाषमाह सगेति। stutenfafa ठपथन्तानित्यर्थः। सर्ग- 
विभति काजिति । चिन्दुसर्गान्विवछं प्रत्यक्षरमिति ज्ञेयम् । विद्ामित्यनेनेसदुकष 

wate खितिमादटकीदेवताषडङ्कगन्य पि पूल्यैवदेव सगेविन्दन्तिकवर्शैः कार्ारोति 4 
wa watt: 1 ड; नमः दक्षिणगुल्फ । ठः नमः दक्िण्पादाङ्गुसिशुले । cafe 

‘rei विन्धस्ये t नमः Surat इत्यादि टं; नमः दक्िणजानुनोत्यन्तं न्यसेत् 1 
agat शेषै--डकारादि ठकारान्तां योजयेत् परदैवताम् । इति । 

wa केचित् ott रकारादि ठकार्पथन्तं न्यासं कारयन्ति। सितौ डकारादि 

erate पयथन्धं । तदविचारितरमणोयम् | समस्तमाठकादत्तेन्धासत्वात् | wate 
सथितिन्धिे ॥ २८॥।९९ ॥ 

पाश्वं वामम् । श्रायुधध्यानम् ऊ्खादि । दके श्रश्षमालावरौ are मंगपोतंविशये 



षष्ठः वटः | २९७. 

अभ्य्चनादिकं सब्बे विदध्यात् yeaa | 
बिन्दुयुक्तामिमां न्यस्येत् deen प्रतिलोमतः ॥ ३१ 
विद्यात् पू््वीदितान् विदान् रष्यादौनङ्गसंयुतान् | 
ध्येया वणौमये पीठे देवौ वाग्वज्ञभा शिवा ॥ २२ 
qaqa हर्णिपोतसमुदग्रटद्क' 
विद्यां करेरविरतं दधतोः चिनेचाम् | 
अरदन्दुमोलिमसणामरविन्दवासां 
वर्णे्वरौ प्रणमत स्तनभारनयाम् ॥ ३२ 

न्यासार्चनादिकं सव्वं AT पुर्व्वीक्तवर्त्मना । 
तारोत्याभिः RAHAT न्यसेत् साधकसन्षमः ॥ २४ 

इति । sma पश्मपादाचार्खः -वगा्षसूत्र्टगघुस्तकधरेतदेवम्। वणंमाला- 
मन्षमासलामिमं ca विद्या वाभे। करान्ेति उपमाखमासः। दति ॥ २० ५ 

खंहारन्धासमाह विन्दुयुक्तामिति । प्रतिलोमतः warafe अकारान्लन् । 
खानानि तु तान्येव । विहानित्यनेनेतदुक्तं भवति । सं्ारमाठकादेवसाष्क्य- 

न्धपि पूल्यैवदेव विन्दन्सर्वरेः काथाणोति। तदुक्तम् - 
ततः सिन्दु ane छषिच्छन्दसु yard | 

संहारशारदादेवो सविन्दर्शे; षडङ्गकम् ॥ इति । 
प्रयोगस्तु - क्तं नमः Fale सुखे लं नमः हृदादि ast इत्यादि ॥ २१५११ ॥ 

wef | उदग्रस्तोच्छः ARIA वा रङ्गः ae) भायुधष्यानं दलोद्गौषि 
परशवरंमाले । परे वामे । उक्तच पद्चपादाचा्ेः--अक्तमालाटङ्क्गयपुस्कधरगं 
wag इति । अरविन्दवासां श्ेतालखाम् | का नाम टिः खितिः संह्वितति | 
meine बहिरवभासः खष्टिः । भिकेऽवभासः fafa: । ंस्वारमान्नपरिष्रतया 
अन्तरबद्यानं विनाश्ः। यदाइः- 

चिद्ूपस्याकनः सन्यैजगवामोधितुः प्रभोः | 

ग्राह्यय्ाहकवैचितरयप्रकाशः weary ॥ 
अतर fafa: स्याञ्जगतामवभाखः समोरितः | 

संस्कारमाव्रशेषोऽयं विनाशः संहृतिः शिषे ॥ इति । 

एवं ध्यानेन न्धासव्रयं कत्तब्यमित्यर्धः ॥ २२ ॥ 
कलान्धाखमरद तारोद्ाभिरिति। प्रणवपश्चमेदससुत्पश्राभिः दश््ादिनि, 



Reo शारदातिलकम् | 

वर्णायास्तारसंयुक्ता न्यस्तव्यास्ता नमोऽन्विताः | 

षिः प्रजापरतिग्न्दो गायवं समुदाहृतम् ॥ ३५ 

कलात्मा वणंजननौ देवता शारदा स्मृता | 
कखदीर्घान्तरगतेः षडङ्ग प्रणवैः स्मृतम् ॥ २६ 

हस्तैः WaT रथाङ्गं गुणमथ हरिणं पुस्तकं TATA 
टङ्कं शुभ्रं कपालं दरमखूतलसद्ेमकुम्ं वहन्तो म् | 

सुक्ताविदात्पयोदस्फटिकनवजवाबन्धरेः पञ्चवक्त- 

स्वा्तेवत्चोजनमां सकलशशिनिभां शारदां तां नमामि ॥ ३७ 

अचयेदुक्तमागेण शारदां सव्वं कामदाम् | 
ता्तीयपूर्व्वा' तां न्यस्येत्नमोऽन्तां सुद्रसंयुताम् ॥ रेट 

कलाभिः सह तां माटकां न्यसेदिल्यक्घस्यानेषु | साधकसत्तम इत्यनेन प्रणवव्रयादि- 

aaa भवति । auten इति अकारादिवणौ्याः। एवम्भूतास्तारसंयुकताः | 
अनेनायं क्रमः । प्रथमतः प्रणवः पञश्चादकारान्तरं पञ्चात् कलानाम | अरत एवाश्- 

संयुक्ता शब्दा नमोऽन्िता इति सम्प्रदायात् अन्ते नमसा योगात् चतुर्वन्तत्वम् । 

न्धसेदित्यनेन नैराकाद्धगरे ऽपि पञ्चमेदकलानामादौ न्यासख्यापनायाह न्यस्तव्यास्ता 

इति। त्र तु “न्यासे तु योजयेदादौ षोडश खरजाः कलाः” इत्युक्तत्वात् 

प्रधमं नादकलानां निद्यादोनां न्यासः पश्चादकारोकारबिन्दुजानां ङष्यादोनाम् | 

wing: ॐ श्रं निठच्ये नमः केशान्ते इत्यादि । कलात्मा वणंजननो शारदा 

aafa कला माका देवतेत्य्थः। इहखदोर्घान्तरगतेरिति। अज्ञोवदखदोधै- 
खरमध्यगतेरित्यथेः। श्रं ॐ आं दयाय नमः इत्यादि प्रयोगः ॥ २४।२५।२६ ॥ 

हस्तेरिति। रथाङ्ग चक्रम्। गुणस्िशूलम् । वणंमालामक्षमालाम् । ZE: 

परश; । gafafa कपालविशेषणम् । दरः शङ्क; । आयुधध्यानं दक्ताधस्तनतो 

वामाधस्तनपयन्तं पुस्तकाच्तमालयो्विंपथ्यः । तदुक्तं पद्मपादाचार्ये;-पद्चचक्र- 
शूल गात्तसूत्पुस्तकटङ्कपालशङ्कलशधरा ध्येया इति । मुक्तेति Bye 

मुखानां aut: । सकलशशिनिभां शुशवरणीम् । सव्धैकामदामिति विनियोगोक्तिः | 

श्रतएव पद्मपादाचायाः “ata wa च” इति 20 ॥ 
ओकणठमाढकामाह तात्तीथिति। ara deen: eet वच्यमाणम् | 

केचन रेफवजिंतं तददन्ति। अयमेव साम्प्रदायिकः oa) यतो माढठकान्ञ- 



षहः परलः | २६८. 

सधातुप्राणशत्यात्मयुक्ता यादिषु ते क्रमात् | 
ऋषिः स्याहक्तिणामृत्तिगायवं छन्द ईरितम् ॥ ze 

कणिंकाबोजमेवं संग्होतं भवति । मैरवोत्विंशद्गेदमध्ये एकस्य dew anita 
waft भवत्येव । ग्रन्यक्षट> एव ॒षडक्गावसरे हसा षड्दी्धयुक्ञेन इति 
वच्चति। न्यसेदिलक्षस्थानेषु। साम््रदायिकासतु प्रणवशतिप्रासादपच्चाक्षरो- 
योगमाइः। रुद्रसंयुतामिति सशक्तिकयोकर्ठादिसहिताम् । नमोऽन्तामित्यनेन 
चतुर्थोयोगोऽप्युक्तः। हसौ श्रं ओ्रोकर्डे पूर्णीदरोभ्यां नमः केशान्ते इत्यादि 
प्रयोगः । रयं साम्प्रदायिकः पक्तः। अत्र ग्रन्यक्तता छन्दोऽनुरोधादोशशन्दः 
कचित्र ea) न्यासावसरे सोऽवश्यं देय इति । केचित्त पूर्णीदरोसदहिताय 
Haw नमः इति वदन्ति । अन्ये तु giie ओौकण्ठाय नमः इत्याद; । 
तदुभयमतेऽपि रुद्राणां प्राधान्यमिति ते वदन्ति। पूर्णदरोश्रौकण्डाभ्यां नमः 

इत्यपि केचिदिच्छन्ति । तत्पक्त्रयमप्यसाभ््रदायिकम्। सदहितशब्दस्याऽनुक्त- 

स्याऽधिकस्य प्रथमपक्ते प्रयोगः । ददितोयपक्ञे उभयत्र चतु्येनुपपत्रा । एकतर 

नमोयोगात् प्राप्यते अन्यतर प्रापकाभावात् | Taal च रुद्रसंयुताम् इल्यक्तत्वात् 

माटकाया रुद्रः सहाऽव्यवधानेन संयोगो न भवति । wa: साम्प्रदायिकः पक्त 

एव ज्यायान् । श्रपै्तिताथंदयोतनिकाकारसु योकण्ठेणाय yiea नमः इति 
प्रयोगमाह ख । तदप्ययक्लम् । यतो ध्याने अग्नोपोमादिवत् समुच्ितयोरेव 

देवतात्वं प्रतोयते । अस्मिंश्च प्रयोगे देवतयोः समुचितत्वम्। एथकचतुर्धो- 
निर्देथेनेतरेतरनिरपेक्तयोरेव aquata: | किच्च । यदग्नये च प्रजापतये च सायं 
शुोतोत्यत्र शब्ददयक्षत परस्परापेक्तयोः प्रत्येकं क्रियान्वयाभावैऽपि देवतासमुचय- 

ALA | अव तु तदभावेन प्रत्येकं नमोऽन्वयात् सुतरां तत्समुचचया watfa: 

तैन होमादावपि ओरोकर्छेशपूर्णीदरोभ्यां खाहत्ये रे वाहतिः । एवं केशवादिकाम- 

मधेशन्धासेष्वपि द्रव्यम् । यत्त॒ कचित् केशवाय च ated चेत्युदारः स छन्दोऽलु- 

रोधेनेति क्रेयम् ॥ २८ ॥ 

सधातिति । ते wat यादिष यकारादिषु दशसु व्यापकेषु । धातवः लगख्ष्मां -. 

सभेदोऽखखिमल्नाशक्राणि प्राणः शक्तिराका च रएतदुयुक्ताः क्रमात् ज्ञेयाः । श्रव 
यद्यपि सद्रपदं समासग्भितं तथापि सब्धनाग्ना पराद्धश्यते। “सन्भनान्नानु 

हत्तिवंत्तिच्छब्रस्य” इति वामनसूत्रात् । प्रयोगस्तु । हसौ; यं लगासभ्यां वालोश- 
सुमुखोष्वरोभ्यां नमः wea इत्यादि । wa man: सम्प्रदायात् प्रयुज्यते । 
VATA MATS क्रोधशब्दमुक्ता AAU: सन्येव प्रयोक्तव्य इत्युक्तम् । 



३२७० शारदातिलकम् | 

अद्ैनारौप्वरः प्रोक्तो देवता तन्तवेदिभिः | 
हसा षडदौर्षयुक्तेन कु्धादङ्गानि देशिकः ॥ ४० 
तथा -- यादोन् धातुप्राणथक्तिक्रोधाद्यानाकने युतान् । इति । 

अन्यच्रापि-जोवं शततिं क्रोधमप्यासने तान् । इति । 

आचाासु - तावपि धातवो यायाः सप्तसमोरणश्च सपरः तः क्रोध Tareas | 

इति । wa ककारस्य नरसिंदबोजत्वात् क्रोधणशब्दोक्तिः | पद्मपादाचार्येः प्रयमपद्य- 

व्याख्याने विरचितेत्यादिना माटकाखानोक्तिराख्यायते। एभिरिति aa धातवः 

Fee प्राणः शक्तिश्चाभिदहिता । कशब्देन Gea परमामोक्त इति यादिन्यास- 

स्थानानोल्युक्तम् । तन्मतानुसारेण मूलकारण ्रात्मग्रहणं क्षतम् । ननु त्वगादि- 
परमामान्तस्य देवताकमनो यादिन्यासेनैव साधकशरोरे सत्रिधाने सति किम- 

वशिष्टाक्षरन्यासेनेति । देवतावयवविशेषरचनाकल्मनेति ब्रूमः । न च प्रथमं 
सामान्यकल्पना पूनविश्ेषकल्पनेति नियमोऽस्ति । थेन लिपिन्धासस्य श्षकारा- 

दिलं स्यात् । सव्यैत्र नित्यभेव सामान्यविशेषरूपं हि देवताशरोरम् | तस्य साधक- 
शरोरे सत्रिधिन्धोशेनोत्पाद्यते। wa: प्रथममकारादिन्धासेन श्रवयवविशेष- 
afafaaa न कश्चिदोषः। न च संहारक्रमेण माठकान्यारे प्रथमं सामान्य- 

संहारः पञ्चादिशेषसंहार इति क्रमकोपः | उभयोरप्यामन्येव संहारात्। aq 

सामान्यसंहारेणैव संद्ृतत्वात् विशेषाणां एथकसंहरणमनधेकम् । विथेषसंहार- 
क्रमचिन्तायाः कत्त॑व्यतवात्। षड्दोघौः TH TM a1 तदुयक्तेन हसा 
waaay देशिक इत्यनेन मिलितेन इत्युक्तम् । प्रयोगस्तु । सां दयाय 

नम दत्यादि। wa तु इहसरामादिकानि माढकाङ्गानि एवमिच्छन्ति । 

साम्प्रदायिकास्तु प्रणवमायालच्छ्ोपश्चाक्तरोव्रह्माणिमादेरिकौौमारिवैष्णविवाराो- 

A BANAT: TAWA असुकवाहनेप्रसुखरक्तयुग्मान्ता WAAC 

प्रसुखमांरक्तयुग्मान्ता दोघेवयाक्रान्तमायापुटितमाढकाङ्गानि aay wats 

अ्ंकेशिनि जटिलकेशिनि विखरूपिणि ताराक्तिणि fe: मारय शब्दानुच्वाथ 

दयादोन्यु्चारयेत् इति । प्रयोगस्तु । ॐ sf aw नमः शिवाय नमः द 
ब्रह्माणि रक्त रक्त हंखवाहने TA रक्त पद्महस्ते मां र्त रत्तो" ष्ट Tag 
tdsatstsl दः सौः सच्ञोवनि हृदयाय नमः इत्यादि । बोजानि तु 
at amt इ इ। ्रायुधानि पद्मशूलशक्तिचक्रगदावच्वाणि। व्यापकमन्बसु 

ॐ <i af नमः शिवाय ह' चासुण्डे रक्त रक्त वेतालवाहने रक्त रक्त पाशदस्ते मम 

way र्त र्त ङँ ङो" = छखषट्कं ्रादित्तान्त' दोर्घषट्कमुच्चाथ छँ हो" 



षष्ठः पटलः 1 २७१ 

बन्धककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां 
UME च वरदं निजबाहदण्डेः | 
विभागमिन्दुशकलाभरगं विनेव- 
मद्ाम्बिकषैशमनिशं वपुरा्यामः ॥ ४१ 

ू्व्वीकतेनैव मार्गेण पूजयेत् तं यथाविधि | 
स्मरायां माढकां न्यस्येत् कैश्वादिनमोऽन्विताम् ॥ र 

S सौः सरव्वाङ्गव्यापिनि are इति व्यापकं ज्ञत्वा खकण्ठमाढकां न्यसेदिति | 
WATT मुखादौ अ्टव्यापकमन्वाः सम्प्रदायतो ज्ञेयाः । यत् प्रयो गसारे-- 

मातरोऽष्टौ समुत्पन्ना व्गणं नायिकाश्च at: 

व्यापिनो पालिनो देवौ पावनो afeat पुनः ॥ 

धारिणो मालिनो भूयो हंसिनो शन्तिनो तथा । 
वर्गाणां MARAE मैरवाः समुदाहृताः ॥ इति । 

अष्टमो व्यापकन्याससतु आदिक्तान्तमुच्ाय संहारमैरवशन्तिनोभ्यां नमः BATE । 

॥ २८॥४० ॥ 

बन्धृकेति । आयुधध्यानं दन्ते agife अदुणक्षमालेऽपरे वामे ॥ ४१ ॥ 
यथाविधोत्यनेनैतदुक्तं भवति। स्मराव्यां वालाद्यां वा काममाढकां न्यसेत् । 

क्तो" अं कामरतिभ्यां नमः इति केशान्ते इत्यादिप्रयोगः । waged यथा-- 

रक्ताङ्गरागकुसुमाम्बर मात्तभूषं 

नोलोत्पलाब्य करशक्तिसुभूषिताङ्गम् | 

ध्यायेत् प्रसूनशरमिन्तुधनुरधरच्च 
सदाडिमोकुसुमभासमनङ्गमूर्तिम् ॥ इति | 

एवं गण्यतिबोजाय्यं षड़्बोजाद्यौ वा गण्पतिमाटठकां न्यसेत् । तव प्रयोगः गं 

श्रं विन्नेशयोभ्यां नमः केशान्ते इत्यादि । ध्यानच्च - 

तारुष्यो्दचारुलोहितलसत्कान्त्यङ्रागाम्बरं 

सद्रक्तोत्यलदह स्तया वनितया वामाङ्मारूढ्या | 

हस्ताजैवेरमङशं गुणमभोतिं धारयन्त" Ti 
ध्यायेयं गणपं गजेन्द्रवदनं नेरतयोद्वासितम् ॥ इति । 

अत्रोभयोरपि व्यापकैषु त्गादियोगोऽप्यनुसम्बरेयः | 

केशवादिमाटकान्यासमाह स्मरादयामिति कामबोजायाम्। साम्प्रदायिकासु 
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सधातुप्राणशत्तयात्मयुक्ता यादिषु विष्णवः । 
ऋषिः प्रजापतिः प्रोक्तो गायतं छन्द ईरितम् ॥ ४३ 
ATA Aas देवताऽब समौरिता । 
दौघेयुक्तेन ssa षडङ्गानि समाचरेत् ॥ ४४ 

हसतेविंभत् सरसिजगदाशङ्खचक्राणि विदां 
UTS कनककलशं मेघवियुदिलासम् | 
वामोत्तङ्गसलनमविरलाकल्पमाश्चेषलोभा- 
देकौभूतं Ag वः पुण्डरोकाक्चलच्छोः ॥ ४५ 

तिपुटानारायणाष्टात्षरयोगमिच्छन्ति । श्रन्ये प्रणवत्रययोगं परे प्रणवत्रयपुटि- 

तत्वम् । केचन ओोवोजयोगमिति । यथासम्प्रदायं व्यवहारः । प्रयोगस्तु क्तो" श्र 
केशवकोर्तिभ्यां नमः केशान्ते त्यादि । केचन केशवाय ale नमः इत्यपीच्छन्ति | 
॥ ४२.॥ 

सधालिति। यं amad पुरुषोत्तमाय agua नमः wea इत्यादि । 

दोर्षयुक्तेनेति। gat: षट् gate: तद्युक्ञेनादिवोजेन कामवोजेन मेन लां 
at इत्यादि हृदयादिषु Saq1 aa तु क्रामादिकानि माटकाङ्गान्धे - 

वेच्छन्ति। साम्प्रदायिकास्तु॒ मायानारायणाष्टाक्तराजपापर मात्ममन्तखरपुरितैः 

कादिवरशैः देवोपद्विनोविष्णपतोवरदाकमलरूपाशूलिनेोयुक्तः हदयादोन्यङ्गानि 
इति मन्वते। प्रयोगस्तु । ॐ नमो नारायणाय हंसः सोहं अ्रंकांखंगंधंडं 

ai ॐ नमो नारायणाय हंसः सोहं देव्ये हृदयाय नमः इत्यादि ॥ ४३॥४४ ॥ 

हस्तेरिति। मेेत्यादि वयपुरविंशेषणम्। आकल्ो भूषा । आयुधध्यानं 

दक्तिणाधोहस्तमारभ्य वामाधस्तनं यावत्। तेन पुरुषायुधानि दक्तिणतः 

ख्यायुधानि वामत इति सिध्यति । पद्मपादाचार्य्यणां सग्प्रतमेतत्। जक्तश्च-- 

विद्यारविन्दसुकुराखतकुम्भपद्य- 

कौमोदकीदरसुदभनशोभिदहस्तम् । इति । 
श्रव वामोर्खादि ceitgian क्रमो जेयः। अन्यत्र यदस्मिन् ane चतुर्भुजध्यानं 
तत् कैवलविष्णोः न लच्छोसहितस्येति क्तेयम्। अयमप्यावश्यकः। यदाइः- 

कैशवादिरर' न्यासा न्यासमात्रेण देहिनाम् | 

WATS दटात्यव सत्यं सत्य न चान्धथा ॥ इति ॥ ४१५॥ 
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अताऽचैनादिकं सथ Ua समाचरेत् | 
शत्तिपुव्वै तनौ न्यस्येन्माटकां मन्तवित्तमः ॥ ४६ 
ऋषिः शक्तिः स्मृतं छन्दो wad देवता वुधैः । 
सम्प्रोक्ता विश्वजननौ सव्व॑सोभाग्यदायिनौ ॥ ४७ 

दौर्घाडंन्दुयुजाऽङ्गानि कुर्य्यान्मायात्मना बुधः ॥ ४८ 
उद्यत्कोटिदिवाकरप्रतिभटोत्तङ्गोरुपोनस्तनो 

बद्वाडेन्दुकिरोटहाररसनामञ्चौरसं शोभिता | 
विभ्राणा करपड्कजेजंपवटो' पाशा इशो पुस्तकं 
दिश्चाट् बो जगदो वरौ विनयना पद्म निषा सुखम् ॥ ४९ 

पुरोदितेन विधिना देवीमन्वहमर्चयेत् | 
न्यरेच्छीवीजसम्यन्नां arent विधिना तनौ ॥ ५० 
षिभः स्मृतं छन्दो गायतं देवता Bar । 
समस्तसम्पदामादिजंगतां नायिका FA: ॥ ५१ 
प्राकूप्रसतुतेन बौजेन कु्धादङ्गानि साधकः ॥ ५२ 

वियुहामसमप्रभां हिमगिगप्रष्येश्चतु्भिंगजेः 
श॒ण्डादण्डसमुडताखूतघटेरासिच्यमानामिमाम् | 
ऋषिः शक्तिरिति वशिष्टपुवः। सव्यैसौभाग्यदायिनोति विनियोग उक्तः । 

दोर्घेति। दोषाः agetat: अर्दन्ुविन्दुः । एतदुयुक्तेन मायामना बोजनेति 
शेषः। प्रयोगस्तु छ हृदयाय नमः इत्यादि । केचन कामादिकानि 
माटकाङ्गान्येबैच्छन्ति । एवमग्रेऽपि ॥ ४६॥४७॥8४८ ॥ 

उद्यदिति। मच्ोरो age जपवटोमक्तमालाम् । wa दत्ते 

Safe WENA परे वामे। say पद्नपादाचारैः- अत्तसूत्ाहुशपाश- 
पुस्तककरा ध्येया इति ॥ ४८ ॥ 

समस्तसम्पदामादिरिति विनियोगोक्तिः। प्राकूप्रलुतेनेति पू्व्वाक्तेन मार्गेण 

षडदोघेगुक्ञेनेतय्थः। asa ्रोबोजनेत्यथे; । तेन रौ गओोमिल्यादि vez | 
रएुतदादोनि ASAP वा ॥ ५०।५१।१२ ॥ 
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frat करपङ्जे्जपवटो पद्मदयं पुस्तकं 
भाखद्रनसमुज्चुलां कुचनतां ध्यायेच्नगत्खामिनोम् ॥ ५२ 

आराधयेदिमां प्रोक्तवरत्म॑ना कुसुमादिभिः | 
न्यसेत् स्मरादयां वपुषि Areal मङ्गलप्रदाम् ॥ ५४ 

ऋषिः सम्मोहनः प्रोक्तण्छन्दो गायवसुच्यते | 

देवता मन्तिभि; प्रोक्ता समस्तजननौ परा ॥ ५५ 

स्मरेण दौघंयुक्तेन विदध्यादङ्गकल्पनाम् ॥ ५६ 
बालाकंकोटिरुचिरा स्फटिकाच्तमालां 
कोदण्डमिन्तुजनितं स्मरपच्चवाणान् | 
विद्याच्च हस्तकमलेदंधतों विनेवा 
ध्यायेत् समस्तजननों नवचन्द्रचूड़ाम् ॥ ५७ 

अर्चनादिक्रियाः सर्व्वाः प्रोक्ताः पूव्वविधानतः | 
शक्तिथ्रोकामवोजादयां देवो वंतनुं भजेत् ॥ ५८ 

विद्युदिति । अआयुधध्यानं दक्ताधस्ताद् वामाधःपयन्तम् ॥ ५२ ॥ 

स्मरादयामित्यनेन कामगोशक्तयादिकामपि न्यसेदिल्युक्तम्। तस्य त एव 
waren: | दिरकर्बीजेरङ्गानि | 

पञ्चवाण्पद्माङशाक्षमालापुस्तकपाशपद्मधनुधराऽरुणा ध्येया । अआयुधध्यानं 

दक्षाधस्तनमारभ्य वामाधस्तन TATA | 

म्धासपूजादिकं पूव्यैवदेव । सौकयाय ध्यान्चोकोऽपि- 
रा पच्चवाण्कमलाङ्कुशकात्तमाला- 

विद्यागुणानघनुर्टकरा तिनेव्रा | 

रक्ताऽरुणाम्बरविलेपनमूषणब्या 

पायान्तु वणंजननो शशिशेखरा वः ॥ 
मङ्लप्रदामिति विनियोगोक्तिः। दौ्घयुक्तेन षडदो धंयुक्तेन ॥ ५४।५५।५६ ॥ 
बालेति । विद्यां पुस्तकम् | अक्षमालां पञ्चवणान् दक्षे अधस्तनादि । वामे 

पुस्तकचापो | इत्थायुधष्यानम्। तदुक्तं पद्मपादाचाय्य :-्रत्तखक् शरचापपुस्तक- 
धरा ध्येया इति ॥ ५७॥१५८ ॥ 



षष्ठः पटलः । २७५ 

^ ऋषिः पूर्व्वीदितण्न्दो गायतं देवता gu: | 
VASA समुदिष्टा सव्वलोकवशङ्करी ॥ ५९ 

आवतं तैस्िभिर्वीजैः षडङ्गानि प्रकल्पयेत् ॥ ६० 
AAA TATA TATA AT 

पद्महदयाङकुश शरान् वरपुस्तकञच्च | 

आविभतों निजकरैरसणां कुचात्ता 
सम्मोहनोः विनयनां तरुगेन्दुचूड़ाम् ॥ ६१ 

TAMA; सार्मुपचारैः सुशोभनाम् | 

प्रपञ्चयागं वच्यामि सचिदानन्दसिडधिदम् ॥ ee 

वेदादिः शक्तिरजपा परमात्ममहामनुः | 
बद्कर्जाया च कथिता प्रञ्चमन्ताः शुभावहाः ॥ &३ 

तारशक्तयादिकां न्यस्येदजपात्मदिटान्तिकाम् | 
माढकामुक्तमागेंण रुष्टया 2 विधानवित् ॥ € ४ 

yatfea इति । amen सब्धलोकवशङ्रोति विनियोगोक्तिः । ५८ ॥ 

श्रवर्तितैरिति दिवारम् । प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् । एवं षड्बोजानि 
भवन्ति। sl हृदयाय नमः इत्यादि प्रयोगः ॥ ६०॥ 

ध्यायेयमिति । same Tquq 1 अयुधध्यानं <a aEife TER 
पद्मशराक्षमालाः। aT पाण्पद्मधनुःुस्तकानि। तदु्नं पद्मपादाचार्यैः — 
अश्षसखक्पञ्चशरपद्माङशपाशपद्चे्धनुःपुस्तकधराऽरुणा ध्येया इति ॥ ६१ ॥ 

प्रपद्धेति। सचिदानन्दसि्धिदमिति विनियोगोक्तिः। बैदादिः प्रणवः । 

अजपा हंसः । आरतममहामनुः सोहं | ASMA GET! प्रणवो बोजं FAST 

शक्ति; । शुभावहा इत्यनेनास्य खातन्तामप्युक्तम् । यदाइः - 

सखतन््रोऽपि यदा fate कु्व्यादष्टात्तरो मनुः | 

तस्माद् यथावत् प्रजपेबोमान् मोच्तपरः पुमान् ॥ इति । 
साग्प्रदायिका वाग्भवद्नल्नेखासम्पट माइ । ६२।६२ ॥ 

तारशक्तयादिकामिति। आत्मा परमाममन्तः। अजपाया; पू्यैसुक्षत्वात् | 

fes: खाहा । -प्रतिवण॑मादौ तारमाये अन्ते तजपादयः। ॐ St अं हषः 
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कषित्र्या समुदिष्टग्छन्दो गायवमौरितम् | 

समस्तवणं सव्याप्त परं तेजोऽस्य देवता ॥ ६५ 

lela: पञ्चसनुभिः पञ्चाङ्गानि प्रकल्पयेत् | 
अस्त्रं fea gu: gate भूयो हरिहरात्तरेः ॥ ce 

तारादिपञ्चमनुभिः परिचोयमानं 
मानेरगम्यमनिश जगदेकसूलम् | 
सचचित्समसतगमनश्वरम व्युतं तत् 

तेज: परं भजत सान्द्रसुधांशु[धाम्ब् |राशिम् ॥ eo 
ay arr केशान्ते इत्यादि प्रयोगः। संहारस्य वच्छमाणत्वात् wa 

इष्येतयक्तिः। विधानविदिव्यनेनेतदुक्तं भवति । षडङ्गन्यासपूल्यैकं सावरणं 

महागणपतिं ध्यात्वा चतुश्चत्वारिंश्दारं गणेशवोजं ae गणानां त्वा इत्येवं 

चतुराठत्ति महागणपतिमन्तरं प्रजप्य यथोक्तां शदमाठकां विविन्यस्य अर क चट 

व प यादिकानपि सप्त भुखदोःपदुदर्त्सु न्यसेदिति ॥ ६४।६५॥ 

सखवाहाद्येरिति विपरोतेः। खाहा हृदयाय नमः सोहं शिरसे arer इत्यादि 
प्रयोगः । fefafa छोटिकाभिः। भूयोऽनन्तरं षष्टाङ्गादिल्यर्थः। दरिहिरा्तरे- 
रिति यथा चुतः । तदुक्तम् - 

जायाग्नेहंदयमथो भिर सोहं 
gaan त्वथ च शिखा स[मा]यच् वद | 

ताराख्यं समुदितमो च्षणं तथाखं 

Wa स्यादरिहरवणमङ्गमेव ॥ इति । 

fe = इति केचित् । ce 

तारादोति। तत् प्रसि परं तेजः ब्रह्म अनिशं सव्येदा भजत । अन्येषां 

तेजसाभेतदाप्यत्वादस्य परत्वम् । सान्द्रसुधांश.धा्बु राथिमिति व्यस्तरूपकम् | 
तेन पुलिङ्कत्वदोषोऽपि न । WES: पन्नवान्यासन् इतिवत् । एतेनानन्दमयतवं 
ध्वनितम् । भ्रच्युतम् अ्रविकारि। अ्रविनश्वरमविष्वंसि। समस्तगं व्यापकम् | 

चित् खप्रकाशन्नानरूपम् । सत् सत्तामकम् । “सदं सव्वं सस्त्” इति 

“चिदं सव्वं काशते" इति भूतेः । जगदेकमूलं तत्परिणामरूपत्व।द् जगतः | 
मानैरगम्यम्। “यतो वाचो निवर्तन्ते इति gas) भ्रव एवाह एतैः 



षह; पटलः | २७७ 

पञ्चभूतमया वर्णा वेशः प्रागुदीरिताः | 
तद्माज्ज्ञनेन्द्रियात्मानः प्रपञ्चं तन्मयं विदुः ॥ ec 

परिचोयमानम् एतेषां जपेन लभ्यमित्यधे; । तत्र तारस्य पञ्चावयवस्य प्रलोनाओेष- 
विक्षतिलवात् देवोतारावयवानामपि तदवयवेः अ्रभेदानन्दप्रत्ययार्थं पथथवसायि- 

aq) अजपातमन्वोरपि जोवपरमात्तादारयत्वात् पञ्चदिठावयवानामपि 

सन्यैत्रानुगतचिदर्थत्ात्। संहितायान्तु- 
प्रणवधित्कला Fat मायाव्यात्िखरूपिणो | 
हंसः पदेन देवैशि साक्तादाखरूपिणो ॥ 

तत्रत्यविन्दुचरितयात् ख््टिखितिलयासिका | 

प्रसूता बिन्दुनाद्येन वाभेयं ब्रह्मरूपिणे ॥ 

बिन्दुनाऽथ दितोयेन पालयन्तो जगत्रयम् | 
च्येष्ेयं वैष्णवो माया चाद्या saya प्रिये ॥ 

अन्तेन बिन्दुना Goa रसन्ता तमसाहता | 

रौद्रो fagad देवि wad चाम्बिका तदा ॥ 
आतमानं द्थयल्येषा हंसाख्य संहृतियेदा | 
तदेयं दपैणाकारा ततो ज्योतिर्मयो भवेत् ॥ 
वर्ण्णभ्यां वद्किजायायाः परं ज्योतिरिति fra । 

एवं विचारयन् wal साक्ताद् ब्रह्म भवेत्त् सः ॥ इति । 

अतर AQAA A: पूजा नोक्ता सा तन्तान्तरोक्ता यथा-- 
माटकामन्सम्प्रोक्ते पोठे सललिपिपङ्कजे । 

प्रपञ्चयागमूर्तिन्तु समावाद्य प्रपूजयेत् ॥ 
खरेराद्यातिः परोक्ता हितोया कादिमूर्तिभिः। 
aaa तु समुदिष्टा भारत्या इ्टशक्तिभिः ॥ 

चतुर्थी alata: सादईैमसिताङ्गादिमैरवैः | 

वासवादिदिशं aa; पञ्चमो त्वायुध; परा ॥ इति eon 

प्रपञ्चयागं वच्छामोल्युक्तम् | तत्र प्रपञ्च इज्यते इयते यतेति प्रपञ्चयागः | 
aaa होमप्रकारं वदन् न्धासान्तरमपि सूचयति पञ्चभूतेति। प्रागिति दितोधे । 
च्रानेन्द्रियामान इत्युपलक्षणम् | तेनाकाशवर्णीः | ज्ञानक्न्दरियात्मानः वायुवर्णीः 
तदथेरूपाः अग्निवर्णा; प्राणादिदशवायुरूपा इत्यादयुद्यम् | तन्मयं पञ्चभूतम्रयम् | 
॥ ६८ ॥ 



Rec शारदातिलकम् | 

दे्ोऽपि तादशस्तस्िन् न्यस्येद् वर्णान् विलोमतः | 
तत्ततस्थानयुतान् Aal ear परतेजसि yee 

एवं वण॑मयं हमं Heat दिव्यतनुर्भवेत् । 
न्यस्य Hal यथान्यायं देहे विश्वश्य मातरम् ॥ ७० 

तादृश इति पञ्चभ्रूतमयः | तत्र वर्णान् न्यस्येदिति। तत्र प्रकारः एथिव्या 

MAU प्रपच्चयागवदुचायथ पादतलादिजानुपयथन्तं विन्यसेत्। एवमाकाशान्तं 

विन्यसेत्। विलोमत इति । पुनराकाशदिवणणन् तत्तत्स्थानेषु भूमिपयन्तं 

विन्यसेत् । तत्तदिति विपरोतन्धासे arma. एवं ध्यानं क्रत्वा बिपरोतं 

न्यसेत् ॥ €< ॥ 

yaa प्रपञ्चयागेऽप्यतिदि शति एवमिति । तत्र प्रकारः ॐ छो क्तं हंसः 

ag are इति आन्तं विन्धसेत्। तत्र ककारं तदधिष्ठादेवतां तत्तत्खानञ्च 

तदवच्छित्र चैतन्ये जुहोमोति ध्यायन्नेव संहारन्यासं कुब्धादिति arene: | 
अथं साम्प्रदायिकः पक्तः। तदुक्म्- 

आधारोद्यच्छक्तिविन्टूयिताया वक्त ee ween: प्रियायाः | 
क्तादयान्तार्णान् पातयेत् वह्किसोमप्रोतान् मन्त्रो सुच्यते रोगजातैः ॥ इति। 
एवमुक्लसन्धैविधमाढकान्ासस्य मन््रान्तरादो कत्तेव्यतामाह न्यस्येति । 

मन्तो यथान्यायमित्यनेनेतदुक्गं भवति। सन्धीन् माटकान्यासान् TIANA: 
शाक्ते कलामाटकादोन् वे ओोकर्डमाटकादोन् वैष्णवे कैशवमाढकादोन् 
शदप्रपञ्चयागमाटके aaa न्यसेदिति । तदुक्तम् - 

जपादौ सव्धमन््राणां विन्यासेन लिपेविना | 
क्रतं तन्निष्फलं विद्यात् तस्मात् ger लिपिं न्यसेत् ॥ इति । 

कादिमतेऽपि-माटकायाः षड्ङ्गञ्च माठकान्यासमेव च । 

सव्यीसां प्रथमं कत्वा पञ्चात्तन््रोदितं न्यसेत् ॥ इति । 
आचायाञ्च-लिपिन्यासादिकान् साङ्गान् । दति । 

नारायणोये च--श्रङ्गानि च न्यसेत् सव्वं मन्त्राः airy सिदिदाः। इति । 
अन्यवापि- 

agai केवलां वा मनूनां wear माढकां विन्धसेद् यः । 

मन्त्रान् सव्यः Had तस्य fats पापैः सादं याति नाशं जरा च ॥ इति। 
अनन्धधोरित्यनेन माढकापुटितजपैन मन्वसिदिरुक्ा। तदुक्तम्- 



षष्ठः पटलः | ३९ 

जपेन्मन्तान् भजैदेवान् यजेदग्निमनन्यधीः | 
द्रव्येश्च जुहयादग्नौ मन्तवित् तन्तचोदितैः ॥ ७१ 
WASH र्रचन्यग्रोधसमिधस्िलाः 
सिद्वाथंपायसाज्यानि द्रव्याख्यष्टौ विदुबधाः ॥ ७२ 
अमोभिजंहयाछ्क्तं assy वा समाहितः | 
सर्व्वान् कामानवाप्नोति परां सिदिञ्च विन्दति ॥ ७३ 

एभिरकंसहसखाणि इत्वा मन्तौ विनाशयेत् | 
रिपृन् Tea भूतान् ज्वराञ्छापांश्च WATT ॥ ७४ 

कुलप्रकाशतन्ते-मन्तो तु प्रजपेन्मन्त्रं माटका दरसम्पुटम् | 

क्रमोत्क्रमाच्छतादच्या मासात् fast भवेत्ररः ॥ 

माटकाजपमाेण मन्ताणं कोटिकोटयः | 

सुसिद्धाः Wa सन्देहो यस्मात् सव्व तदुद्धवम् ॥ इति । 
प्रयोगसारेऽपि - माढकायां तु सिदायां सिदाः स्यमेन्नजातयः । 

सव्वं मन्वा यतो मग्ना माटकायामितस्ततः ॥ इति noone ॥ 

सव्यैमाटकामन्ाणां AeA द्रव्यैरिति। gare अबलेति । 

Graaf दादशसदसराणि पञ्चशती एककेन द्रव्येए। age वेति । 
षट्सहस्राणि पञ्चाशदधिका दिशतो vada द्रव्येण । समाहित इत्यनेन 
तस्याप्यद्ैमिति सूचितम् । “मन्तो तदश्चैमधवापि तदद्ैकं यः” इत्युक्तेः । तदा 
तिसदखो सपाद शतमभे कौ केन द्रव्येण ॥ ७१।७२॥७३ ॥ 

अरवासष्स्राणोति। तदा साैसहस्रभेकंकेन | मन्वोत्यनेनेतदुक्षम् । विदया- 

दोनामल्यत्वमहत्वे विचा दिगुणं aque वा होमः काय इति | 
उक्तञ्च - हादशसहखमथवा तद्दिगुणं तच्चतुर्गुणं वाथ जुह्यात् । इति | 

तदा सहस्रत्रयं सहसषट्क वैकंकेन | एवमुत्तरत्रापि । भ्रत्यल्पत्वे एकादिशता- 
दष्येत्यपि aay तदुक्तम्-- 

एकदिकचिकचतुष्कशताभिहक्या 

तां तां aaa विक्षतिं प्रजुषोतु मन्तो । इति । 

Oe नारायणोयोक्तम्- 

स्तम्भे पौ ANAM SAA ममारणे | 
व्याधिधेति ad gay) इति ॥ ७४ ॥ 



yao शारटरातिलकम् | 

मन्ताणामयथात्तिप्रतिपरत्तिससुद्धवान् | 
विकारान् नाशयेदाशु होमोऽयं समुदौरितः ॥ ७५ 

एभिस्विमधुरोपेतैजंहयाज्ञक्षमानतः | 
अचिरादेव स Haq साचाद् भूमिपुरन्दरः ॥ ७६ 

अमीभिः साधको इत्वा वश्याटौनपि साधयेत् | 
इत्वा we faa: शुदैमुच्यते सर्व्व पातकैः ॥ ७७ 
पायसात्रेन जुहयान्मन्ती THAT | 
पद्यानां लच्होमेन महतो धरियमाप्रुयात् ॥ ७८ 

Beat Feat aga कौत्ति सुत्तमाम् | 
जातीकुसुमहोमेन स्वं लोकवशं नयेत् ॥ ७९ 
संशोधितेस्विमध्वक्तैलवगेलंचमानतः | 
TRANS गुलिकाः क्रत्वा वशयेत् सव्व॑मञ्जसा ॥ ८° 

प्रयोगान्तरमाह मन्त्राणामिति | अयथात्तिवर्णानामन्ययोच्वारणम् | श्रप्रति- 

पत्तिः अयं मन्तः कलदो नेति ज्ञानम् । agear विकारान् । aa श्रयथा- 

वत्ेविंकारो वातङ्कष्टादिः अरप्रतिपत्तेविंकार sare इति नारसिंहे प्रपञ्चितम् । 
तेन यथाहत्तिश्च प्रतिपत्तिश्च यथादत्तिप्रतिपत्तो carat सम्बन्धः । होमः 

समुटोरित इति सह खाहच्येति केयम् । ^शमयेद चिरात् सहखहच्या” इत्युक्तेः ॥७५॥ 

विमधुरोपेतेरिति। एभिर्टभिः । पयोमधुष्ठतं व्रिमधुरम् । तदुक्तम्-- 

आज्यं At मधु तथा मधुरत्रयसुच्यते। इति । 
पयःस्थाने शकरा वा ॥ ७६ ॥ 

अमोभिरष्टभिः। साधक इत्यनेन ल्ता्ैमन्द वयादवागिव्यक्ञम् । यदाइः- 
ad deka वा मधुरतरयसंयुत दनेदेतैः । 
अन्द तयादथाऽर्वाक् त्रिभुवनमखिलं age | 

शदैरिति अवकरं दूरोलल्य ware संशोषितेरितयर्थः । जुडयाल्क्तमिति सम्बध्यते | 
होभेनेति लक्तमानत इति सम्बध्यते। संशोधितैसत्यक्तावकरैः लवैः गुलिकाः 

करत्वा इति सम्बन्धः । इत्वा लक्तमित्यादिका संख्या महति कार्यये | 

FINA कायगुरुतालाघवमभिवोच्य योग्यपरिमाणम् | 

इत्युक्तेः | ७७॥७८॥७९॥८० ॥ 
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लिखित्वा परवखशण्डेषु माटकार्णान् पृथक् पृथक् | 
We ुयाद् वद्धो तत्पवान्नरमु चरन् ॥ ८? 
अभिचारहरो होमः सव्वं Taras: | 

सहखहोमे वितरेद् efaut निष्कमानतः ॥ ८२ 
लिखित्वेति। पत्रखण्डेषु तालपतरादिखण्डषु माटकार्णन् पथक् प्रत्येकां 

लिखित्वा पथक् nina wal माटकापोठमिष्टा तम्मन्ता्तरसुच्चरन् 

जुडयादिति सम्बन्धः | 

qa प्रत्यत्रखषिच्छन्दोदेवताशक्तिगोजान्युाय ध्यानं Rat तेनेवाक्तरेण गन्धादि 
दव्यादित्यच॑नाक्रमः | 

तजर ऋष्यादि यधा--अरजन्धायनमष्य दौ भार्गवस्तौ प्रतिकं । 
अग्निवेश्यः सुप्रतिष्ठा fag चाधिषु गौतमः ॥ 

गायत्रो च भरदाज उश्णिगेकारङे परे । 

लोहित्यायनकोऽनुष्टुप् वशिष्ठो हतो दयोः ॥ 

माण्डव्यो दर्डकञापि खराणां मुनिन्दसो | 

Away पङ्क्तिः केऽजस्तिष्टुप् feat घडोः ॥ 

योग्यायनश्च जगतो गोपाद्यायनको सुनि: | 

छन्दोऽतिजगती चे Sara: शकारो ह्यजः ॥ 
Tat काश्यपश्चातिशकंरो भजयोष्टटोः | 

Wane: सौमनस्योत्यष्टिड कारणो तिः ॥ 

टणोर्माण्डव्याति्ठति सांक्षत्यायनकः क्तिः | 

fag कात्यायनसतु स्यात् vata नपकेषु बे ॥ 

दाक्ञायनाक्षति व्याघ्रायणौ भे fanfaaar | 

शण्डिल्यसं क्तौ Acar कार्डस्यातिक्लती यरोः ॥ 

दाण्डयायनोतृक्लतो Asa वै जातायनदश्डकौ | 
लाखायनो दण्डकः शे was जयद ण्डक ॥ 

माण्डव्यदण्डकौ लक्ते कादोना खषिहन्दसो | 

एवमुक्ते देवताश्च ओकश्डादय ईरिताः ॥ 
बोजमस्याः शक्तयस्तु पूर्णणीदरय्यादयो मताः ॥ इति । 

ध्यानं Yalta) तदुक्तमनुसम्भेयम् । निष्केति सुवणंचतुष्कम् ॥ ८१॥८२ ॥ 
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द्धं वा शक्तितो दद्याद् यथोक्तं फलमाघ्रुयात् । 
अनया सप्त dad पिवेत् प्रातदिने दिने ॥ ८३ 
सलिलं स भवेद् anal लभते कवितां पराम् । 
TM वचाकल्के पयसा विपचेद् WAY ॥ ८४ 

प्रनयेति। श्रयमच्र प्रयोगक्रमः। खयं देवताविग्रहो भूत्वा लिपिपद्य 

जलमादाय बालादशाक्षरो ताः विपरोतदशाक्षरो वाला च wd तान्तं जघा 

क्षाद्यन्तमेवं सबिन्दुकच्च पुनः सविन्दुविसगम् आदिक्तान्त्च जघा भूमध्ये अत्तराणां 

दोपश्िखावदृब्यासिं ध्यायन् पिवेदिति। वर्णनामास्यान्तरदमनम् ्रास्यात् 
treat निर्गमनच्च ध्यायन् पुनर्दिं वारं पिेदिति ॥ ८२॥ 

सलिलमिति gain सम्बध्यते। भवेदित्यकंमासत इति ज्ञेयम् | 
्रनेडमूकोऽपि कवित्वगव्पितः पराञ्च सिद लभतेऽकौमासतः । इत्युक्तेः । 
ब्राह्मोरस इति । अत्र wd जोवदहत्तैकव्णगोरेव ग्राह्यम् । दुग्धमपि 

तादृश्या एव । WYATT च छतपाकः। तत “कल्काच्चतुर्गृणएः सेहः” 
इति सामान्यतः AEA चतुधंभागः कल्क उक्तः अत्र त्वयं खरसपाक इति 
कला ASCAM: कल्को ग्राह्यः । तदुक्तम्- 

खेषः सिध्यति शदाम्बुनिःकायस्रसैः क्रमात् | 
करूषस्य योजयेदंशं चतुथे षष्ठम्टमम् ॥ इति । 

अचर ABE: BW: । तदुक्तम्-- 
सम्मिष्याद्रँ वसु वस््रगालितं acd विदुः । इति | 

कल्क इति । “कल्को cafe पेषितः” इति । ततायं क्रमः । प्रस्यदयमितं तं 

पलद्यमितः श्वेतवचाकल््कः | छता्तुरगृो ATR: चतुर्गणं क्तोरम् | 

पश्चप्रृति यत्र ्युद्रंवाणि च्नेहसंविधी | 
तत ACTA LAA च स्याचतुर्गणम् ॥ 

इत्युक्तत्वात् | चतुगेणं जलं देयम् । तदुक्तम्- 
क्षोरदध्यारनालैसु पाको यत्ेरितः कचित्। 
चतुर्गुणं जलं तत्र वोयाधाना्॑माचरेत् ॥ इति । 

पाकन्नानञ्च-नाङ्कुलिग्राहिता कल्कं न ART BEAT | 
वर्णदिसम्मश्च यदा तदैनं शोघ्रमाहरेत् ॥ 

तथान्यव-स्ेशस्य पाके कल्कसु व्तितो वत्ति वद्धषैत् | 
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अयुतं माढटकाजप्तम्चिंतच्च विधानतः | 
पिबेत् प्रातः स मेधावौ भवेद् वाकप्रतिसत्रिभः ॥ ८५ 
ब्राह्मो सहस संजप्तां वचां वा पयसा पित् | 

स लमेन्महतोः मेधामचिराच्राऽव संशयः ॥ ८६ 

पूर्व्वो West क्त्वा कुम्भं संस्थाप्य gaa | 
क्राधेन पूरयेन्मन्तो यथावत् क्तोरशाखिनाम् ॥ ८७ 

अष्टगन्धं विलोद्याऽस्पन्नवरनसमन्विते | 

आवाह्य पृजयेट् देवो माढकासुक्तमागंतः ॥ ८ 
तथा--ष्टतस्य फ णोपरमस्तेलस्य च तदुद्भव; | 

SEA तन्तुमत्ताप्ु मञ्जनं सरणं न च ॥ इति | 

इदं तं पानार्धमिति । अत्र सम एव पाकः | dea 
AE: पको भवेत् सिद्धय पाकः पाने भवेत् समः | 

खरोऽभ्यङ्गे WETS सामान्धेयं प्रकल्यना ॥ इति ॥ ८४ ॥ 
विधानत इति। ततो छतं समुत्ताथ शोतलमयुवजप्ं aramid छते 

विभाव्य माटकोक्तविधानेन पूजितं पिबेदिति । भवेदिति संवल्हरादिति ज्ञेयम् । 

“कविर्भवति वत्सरतः” इत्युक्तेः । तन्त्रान्तरे तु विशेषः-- 
पलं शखेतवचाचुणं कै तुरगगन्धि च । 
art हरिद्रा fara धातो रुग्विश्ठभेषजम् ॥ 
प्रतिनिष्कन्तु daa vane विनिकतिपेत् | 
MA चतुःपर्ये पचेन्महग्निपाकवित् ॥ 
ब्राह्मोष्ठतमिदं प्रोक्तमनयाऽयुतमन्तिवम् । 
पिवेत् सूर्यपरागे तु सव्यन्ञत्वमवाप्रुयात् ॥ 

दिनादौ वा लिदन्नित्यं पञ्चाण्दभिमन्वितम् | 

वाग्िलासमसौ विन्देत् कविदन्देषु सम्मतम् ॥ इति ॥ ८५।८६ ॥ 

qatafafa । माटकापूजावसरोक्षम् | पृव्यैवदिति तु््यौक्तरोत्या । ania 
aman यथावदिति चतुधेशावशिष्टेन सविन्दुकां arent जपन् पूरथेदिति 

च । onfenfata तत्त्वचामित्र्थः । श्रष्टगन्धमिति शक्तम् । नवरल्ञानि 

वच्छन्ते। सहखसाधितैः सहस्रसंजरीरित्यर्थः। भानुवारे ga लम्ने तोयैरभि- 
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सहसखरसाधितेस्तोयेरभिषिच्चेत् प्रियं नरम् | 
भानुवारे YR लग्ने ब्राह्मणानपि भोजयेत् ॥ ८९ 

गुरव दच्चिणां care भक्तियुक्तः खशक्तितः । 
रक्षाकरं विशेषेण क्त्या द्रोहोपशान्तिदम् ॥ € ° 

पेभ्वय्यजननं dat स्व॑सोभाग्यसिद्धिदम् | 
अभिषेकमिमं प्राहर्विश्वसम्मोहनप्रदम् ॥ ९१ 

ूर्व्वीक्रमण्डलं Aa मन्तो नवपदान्वितम् | 

मध्यादि स्थापयेत् तेषु पदेषु कलशान् नव ॥ € र 

तन्तुभि्व्टितान् yar बहिश्चन्दनचर्चितान् | 
सुधूपवासितान् मन्त दूर्व्वाचचतसमन्वितान् ॥ ez 
आपूर्य शुडतोयेस्तान् वै्टयेदंशुकेस्तु तान् | 
सुक्तामाणिक्यवैटूथ्यगोमेदान् वच्चविद्रुमौ ॥ € ४ 
पद्मरागं मरकतं नोलञ्चेति यथाक्रमात् | 
उक्तानि नवरलानि तेषु कुम्भेषु fafata ॥ <५ 

विष्णुक्रान्तामिन्द्रवल्लो देवो टर्व्वाञ्च fafata | 
स्थापयेत् FRIRYG कोमलांश्रुतपल्लवान् ॥ <€ 

विन्यसेदक्तोपेतांश्चष कांश्च फलान्वितान् | 
मध्ये कुम्भे समाराध्य देवों मन्वौ हषादितः co 

षिच्चेदिति सम्बन्धः । मासमिति ज्ञेयम् । “तच्चापि मासम्” इत्युक्तेः । नरमिति 

लिङ्गमविवक्तितम्। “नारो बन््याऽपि नानाविधगुणनिलयं पुत्रवयं प्रसूते" इत्युक्तः । 

सम्बलनं [ सम्मोहनं ? ] इति वश्यम् ॥ ८७॥८८॥८९॥९.०॥८ १ ॥ 

नवपदानितमिति नवनामम् । शएडान् त्रणकालिमादिरदितान्। सुधुप- 
वासितानित्यन्तः यथाक्रमात् fafatfefa मध्यादितः ata सब्धीणि। 

देवोमिति सहदेवम् । निक्तिपेदिति स्यैव सव्या; । वषा इन्द्रः तदादित इति 
पूव्वादितः। वासवो aaet वरषा इति कोशः । feg gag इति व्यधिकरणे 

सप्तम्यौ | वगा अकाराद्या: व्यस्तसमस्ता; त एव मन्तास्तदुयुतास्तदाव्याः | विदां 
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अचयेट् दिचु कुम्भेषु व्यापिन्यायाः एुरोदिताः 
बगमन्वयुताः प्रोक्तलक्षणाः सव्व सििदाः ॥ € ८ 

शकरा्रतसंयुक्तं war” निवेदयेत् | 
WEI कुम्भान् कुशैविदयां जपेत् साग्रं शतं शतम् ॥ €< 

अभिषिश्चेट् विलोमेन साध्यं तं दत्तदक्तिणम् | 
सव्व पापक्षयकरं शुभदं शान्तिसििदम् ॥ १०० 

क्षल्याद्रोहादिशमनं सीभाग्यश्रोजयपदम् । 
पुवप्रदं च बन्ध्यानामभिषेकमिमं विदुः ॥ १०१ 

ज्वरात्तस्य पुरः श्थित्वा जपेत् साग्रं सहखकम् | 
ज्वरो नश्यति तस्याशु द्रभूतग्रहा अपि ॥ १०२ 

परतेजसि सञ्चिन्त्य शुभं स॒तसुधामयम् | 
विधं frat जपेद् योगो विषरोगविनाशक्छत् ॥ १०३ 
वलोपलितरोगघ्नः ्षत्पिपासाप्रणाशनः 
पुषिदः सव्वं सीभाग्यदायी लच्मीशुभप्रदः ॥ १०४ 
सोमसुर्व्यागिरूपाः Asa लोहवयं तथा | 
रीष्वमिन्दुः स्मृतो हम GaAs’ इताशनः ॥ १०५ 
लोहभागाः समुद्दिष्टाः खरादयक्तरसंस्यया | 
AGS: AA द्रामसङ्लितसङ्गताम् ॥ १०६ 

Meany) साग्रमष्टोत्तरम् । शतं शतमित्यनेन प्रतिङकम्भम् ॥ ९२- ८८ ॥ 

विलोभेनेति ईशानादि खितेषेटैरित्यथः। तदुक्म्- 
प्रयोगसारे--पुनरन्तादिमध्यान्तमभिषिद्धेत् प्रियां faqs इति । 
ुद्ररोगग्रहा Als नश्यन्तोत्यनुषज्यते ॥ १००।१०१।१०२ ॥ 

परतेजसि सदखारकमलकणिकास्ित परमशिवे । विधुं ततरत्यमेव ॥ १०२।१०४॥ 

वरिशक्तिसुद्धिकामाह Tafa: लोहत्रयमिति। “सब्यैच्च तेजसं लोहम्” 
इत्य्तत्वात् रूप्यहेमतास््राणं लोहशब्देनाभिधानम् । तथेति सोमसय्थागनिरूप- 
मित्यधेः । तदेवाह रीप्यमिन्दुरिति। खरादोति। Tet १६ सुवणं २५ 
तारं १०। केचितु वर्णनां दादशकलात्कल्वात् सुवणेभागा हादभेति वदन्ति | 
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साग्र सहखं संजप्य स्पष्टा तां जुह्यात् ततः | 

तस्यां सम्पातयेन्मन्तौ सर्पिषा Gada ॥ १०७ 
fafaa कुम्भे तां सुद्रामभिषेकोक्तवत्मना | 
Wala पूजयेद् देवौ सुपचारेः समाहितः ॥ १०८ 
अभिषिच्य विनोताय ददात् तां मुद्रिकां गुरूः । 

इयं रक्च-तद्ररोगविषज्वरविनाशिनौ ॥ १०९ 
व्यालचौरटगादिभ्यो cat Gate विशेषतः | 
qa विजयमाप्रोति धारयन्मनुजे्वरः ॥ ११० 
विभजेन्माढकां मन्तो नव वर्गान् यथाक्रमात् | 

अष्टावष्टौ खराः AAT: TBM व्याप्रका अपि ॥ १११ 
नववर्गाः समुत्पन्ना नववरगे्वरा ग्रहाः | 
अवेन्दु रकन्नगुरुश्टगुमन्दाहिकषैतवः ॥ ११२ 

श्रयभेव oa: साम्प्रदायिकः । गैवागमेऽपि- 
ताख्नतारसुवर्णनामरकषोडशखेन्दुभिः । इति । 

अत्र व्युत्क्रमेण संख्येति व्याख्यातम् । असङ्गलितेति । अ्रसङ्लिताममिलितां पश्चात् 

सङ्गतां भिलिताम् । तत्र प्रकारः । तत्तद्वागमितस्य लोत्रयस्य मुद्विकात्रयं क्लां 

पञ्चात् संयोजयेदिति। साग्रमिति अष्टाधिकम् । संजप्य माटकामिति शेषः | 

ततो wat garter अष्टोत्तरसहसरमिति। सर्पिषा जुडयादिति सम्बन्धः । 
तस्यां सम्प्रातयेदिति। सम्पातो नाम सुवस्थाइतिेषाज्यस्य प्रत्याइति 
मुद्धिकायां पातः ॥ १०५।१०६।१०७ ॥ 

अरभिषिकोक्तेति | एककलशप्रोक्तेन | आवाद्येति कुम्भे । अभिषियेति साध्यम्। 

व्यालः सपः । खगो व्याघ्र; ॥ १०८।१०८॥११० ॥ 
नवरल्नसुद्विकामाह विभजेदिति। मन्ोत्यनेन नवग्रहन्यासोऽपि सचितः । 

Aa प्रकारः | स्वरानुक्रा सोममण्डलाय नमः इति मदांदिगलपयन्तम् कादि- 

मान्तसुञ्चाथ सूयमण्डलाय नम: इति गलादि ददयान्तम् याद्यानुक्ञा afs- 

मण्डलाय नमः इति ददयादिपादान्तं व्यापकं न्यसेदिति मण्डलत्रयन्धासः | 

भआादिढान्तसुक्गा सोममण्डलाय नमः इति मूर्बादि हदयान्तं डादि क्तान्तसुक्ता 
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माणिक्य' मीक्तिकं ate विद्रुमं गारुडं पुनः । 
पुष्परागं लसदच्' ale गोमेदकं शुभम् ॥ ११३ 

dea नव रलानि Fat तः कल्येच्छभाम् | 
जपहोमादिकं सव्व RATA पूर्व्वीक्तवत्मना ॥ ११४ 

यो Fat धारयेदेनां तस्य स्यवशगा ग्रहाः | 

qua तस्य सौभाग्यं लच्छमोरव्याहता भवत् ॥ ११५ 
क्रव्या get विनश्यन्ति नश्यन्ति सकलापदः | 

TARA STA Aaa तं भयाकुलाः ॥ ११६ 

उपय्युपरि वर्॑न्ते धनरल्ादिसम्पदः | 
मुद्रिकायाः प्रसादेन राजलच्मोः स्थिरा सटा ॥ ११७ 

तात्तीयोल्जलकणिंवां खरयुगे राविभेवत्कषीसरं 
वर्गोज्ञासिवसुच्छदं वसुमतीगेहेन संबैष्टितम् | 

अ्रग्निमिरडलाय नमः इति हदादिपादान्तं न्यसेदिव्यम्नोषोमन्यासः । आदिक्तान्त- 

Fal Sa: पुरुषात्मने नमः इति व्यापकत्वेन न्यसेदिति Faas: । एते न्धासा 

यथाक्रमादितिपदेन सूचिताः । ततः भ्रं भां इं ई" ठ ऊं ऋं ऋ' सवाय भगवते 

नमः इत्यादिक्रमेण aaa विन्यस्य पुनः प्रथमोक्तन्यासत्रयं वेपरोत्येन कुर्य्यादिति 

ग्रहन्धासः | तत्र शेषाष्टखरेः सोमः कवर्गेणाऽङ्रकः चवर्गेण बुधः टवर्गेण 

हस्तिः तवर्गेण शक्र; पवर्गेण शनैश्चरः यवण राद; WAIT Hq: | अयमत्र 

न्यासक्रमः। स्थानानि तु सरूलाधारलिङ्गनाभिद्रदयगललम्बिकाभ्नूमध्यललाट- 
ब्रह्मरन्धाणोति । व्यापका यकाराद्याः । अरपोत्यपिशन्दात् पञ्चशः इत्यत्राप्यन्वेति | 

ग्रहक्रममाह Bala | रक्तो मङ्गलः । ननो बुधः। मन्दः शनैश्चरः । अहिः 
TE ॥ १११।११२ ॥ 

चाव्वित्यनेनातिलोहितप्रवालस्य ग्रहणसुक्तम् । लसदित्यनेन षट्कोणवच्व- 

स्येव ग्रहणमुक्ताम् । पूववशक्तवत्मनेति पूरव्वसुद्रोक्लप्रकारेण ॥ ११२-- ११७ ॥ 
धारणयन््माह aM येति । ara पूर्वो कर्णिकाबोजम् । ताराधोश्वरः 

ठकारः । ्रकारसाम्यात् | wefan ताहकखरूपस्य लिखितत्वात् | वारिवर्णौ 

वकारः। ताभ्यां विलसन्तौ यौ दिकोणौ ताभ्यां संशोभितम्। तेनात्र 

पूव्वैयन््रादयमेव विशेषः । va कादिमते “é वं afefafeg a” इति। 



रेट शारदातिलंकम् | 

ताराधौप्रवरवारिवणविलसदिक्ोणसं शोभितं 
यन्तं aan: परं निगदितं सर्व्वामयत्नं परम् ॥ ११८ 

इति श्रीशारदातिलक्षे षष्ठः पटलः ॥ 
आचार्य्यः Gala पूजायन्तरमेव धारणयन्तसुक्तम् । इदमपि पद्यं केचित् तदनुसारेण 
व्याख्यायते। विलसन्तौ यौ दिक्रोणौ ताभ्यां संशोभितम्। तेन विदिक् 

विकोण इति जातम् । ततो fafeg ठकारः। विकोणशब्देन दिश उच्यन्ते | 

ततो fag वकार इत्यर्थः । तदुक्तमाचार्यैः-- 
afar च सप्तमाणवयुजाखराशासु संवेष्टितं 
वर्णनं शिरसि स्मृतं विषगदप्रधवंसि खल्यु्नयम् | इति | 

इति ओश्रदातिलकटोकायां सत्सम्प्रदायक्ततव्याख्यायां 
पदार्थादर्णभिख्यायां षष्ठः पटलः ॥ ॐ ॥ 



सप्तमः पटलः | 

अथ भूतलिपि वच्छे सुगोप्यामतिदुलंभाम् | 

यां प्राप्य शग्भोर्मुनयः सर्व्वान् कामान् प्रपेदिरे ॥ १ 
परञ्च Sar: सनिवर्णा व्योमेराग्निजलं धरा | 

aaa दितीयञ्च चतुथे मध्यमं क्रमात् ॥ र 
प्ञ्चवर्गाच्चराणि स्यरवान्तं 9वेतेन्दुभिः सह | 
एषा भूतलिपि प्रोक्ता दिचत्वारिंशदक्षरेः ॥ ३ 
आयम्बरार्णा वर्गाणां पञ्चमाः शागं संयुताः | 

ante दति विज्ञेया नव वर्गाः स्मृता अमौ ॥ ४ 
व्योमेराग्निजलक्ञोगीवर्गवर्णान् पृथग् विदुः | 
दितीयवँ yt Wasa न जलं धरा ॥ ५ 

अथ माटकाविशेषं भूतलिपिमन्वमाह अथेति । शम्भोः सकाशाद् यां 

प्रप्येत्यन्वयः । सर्व्वान् कामानित्यनेन विनियोग उक्तः ॥ १॥ 
मन्तसुद्रति पञ्चेति । पच्च खाः अर दइ उ ऋ द प्रथमो वर्मः । सन्धिवर्ण्णः 

ण्शेओग्रौी fea at) sae) ईरोयः। अग्नौ रः। जलं वः। 
धरा लः । Beata: पञ्चवर्गाक्षराणां क्रममाह अन्त्यमिति। अन्त्यं डः 

श्राद्यं कः दितोयं खः चतुथे घः मध्यमं गः । अयं क्रमोऽग्रेऽपि चतुषु wa 
वर्गा्टकम् । वान्त' शः । शवेतः षः। statins इन्दुः सः । अयं 
नवमः ॥ २॥२॥ 

नववर्गाद्यक्तराख्याह Aaa इति । अञ्च ए च अम्बराश्ेति इन्दः | 

aa WU इत्यनयोः दिरेचोति हलौ क्तायां एे। ततो अमित्यस्मिन् परतः 

एचोऽयायवावः इति आयिक्तते त्रायम्बराणं इति सिध्यति । अम्बरा हः । 
वर्गाणां अकचटतपानाम् ॥ ४ ॥ 

वर्गवर्णानां भूतासमकतामाह व्योमेति sara प्रत्येकं नववर्गाणां प्रथमादयो 
वर्ण व्योमादिरूपा इत्यथ; । कचिन्नव वर्णन् थग् विदुरिति पाठः । aa नैति 



८० शारदातिलकम् | 

विरिच्िविष्ण॒रुद्राश्िप्रजापतिदिगोप्वराः | 
करियादिशक्तिसहिताः क्रमात् स्ुर्वगेदेवताः ॥ € 
ऋषिः mefaurgfiatad छन्द ईरितम् | 
देवता कथिता afg: arate बे श्वरो परा ॥ ७ 
हादिषडव्गकैः कुर्यात् षडङ्गानि सजातिभिः। 
ध्यायेक्लिपितरो्ूले देवौ तन्मयपङ्कजे ॥ ८ 
वदन्ति सुधियो af नित्यं aaa शुभम् | 
परसम्विन्महाबोजं विन्दुनादमहाशिफम् ॥ < 

पृथिव्यक्षरशाखाभिः सर्व्वाशासु विजुम्भितम् । 
सलिलान्रपवेः @: संछादितजगच्यम् ॥ १० 
बद्किवर्णाङ्कुरेदीपिं रतेरिव सुरदुमम् | 

© EN प 

मरुदणंलसत्पुष् गी तयन्तं वपुःियम् ॥ ११ 

MAMTA ARTA परम् | 
पराख्ताष्यमधुभिः सिच्चन्तं परमेभ्वरीम् ॥ १२ 

aM FA । Ba प्रत्यकं व्योमवायुदिरूपान् नव वर्णान् विदुरिति योजना । 

तबरान््योपान्त्ययोः सप्ताष्टाक्तरातमकलत्वात् कथं नववणैत्वमित्याह प्रथमपाठे 

्रत्येकवगेवर्णानां पञ्चभूतासमकत्वसुततं तदृदितोयनवमयोने घटत इत्यत श्राह 
दितोयेति। उभयतरोभयसम्धवाभिप्रायमिति भावः। दितीयवर्भस्य चतुरत्त- 
रामकलत्वात् भ्वामकमक्तरं नास्ति। नवमस्य तिवर्णानमकलत्वादुभयोरभावः ॥ ५॥ 

नववग॑हेवता आह विरिद्धोति । दिगोश्वरा इन्द्रयमवरूणसोमाः । सरव 
कोशाः | क्रियादिशक्तिसदहिताः विरान्तक्रियान्नानेच्छाशक्तिभिरुपेताः । के 

faa दिगोश्वर इत्येकः क्रियाशक्यादयस्तिख इति नव देवता इच्छन्ति ॥ ६॥७ ॥ 
हादोति। ढतोयवर्गेण हृदयम् । एवमन्यर्टमान्त्येरन्यानि । हं यं रवं लं 

हृदयाय नम इत्यादि प्रयोगः । ध्यायेदिति । तन्यपद्गजे वर्णने ॥ ट ॥ 
लिपितरोरिप्युक्कं तत्खरूपमाह नित्यमिति । वैयाकरणभाट्टमते वर्णानां 

नित्यत्वात् । परसम्वित् कुण्डलिनो । परब्रह्मेति afaq शिफा मूलम् । नित्य- 

भित्यक्लं॑चेत् तस्य कथं बोजादुत्पत्तिः। अभिव्य्ञकत्वेन वोजवदुपचय्धते | 



षष; पटलः | ३८१ 

वैदागमादिभिः कुप्त ससुब्रतिमनोहरम् | 

शिवशक्तिमयं साक्ाच्छायाग्ितजगचयम् ॥ १३ 

एनमाश्रिल सुनयः सर्व्वान् कामानवापुयुः ॥ १४ 
अङ्नन्युक्तशशाङ्कोटिसदटशौमापीनतुङ्गस्तनो 
चन्दराङ्गाङ्कितमस्तकां मधुमटादालोलनेववयाम् | 

बिभ्राणामणिशं वरं जपवट विदां कपालं करै 
Tai यौबनगव्वितां लिपितनं वागीष्वरौमा्रये ॥ १५ 

आधारदेशेऽधिष्ठाने नाभी हदि गले पुनः | 
बिन्दी नादे ततः waat fad देशिकसत्तमः ॥ १९ 
नवाधारेषु विन्यस्य खरान् नव यथाविधि | 
दिवशास्तनौ भत् [3 

ह TAHA उदितः Fw: ॥ १७ 
ऊहं माेन्द्रयाम्योदक्पश्चिमेषु समाहितः | 
दोःपतूसु प्रञ्वर्गाणां वर्णान् देशिकसत्तमः ॥ १८ 

सेरित्यनेन दितीयोक्गभ्रूतवणनिराखः। इदं एथिव्यादिष्वपि योज्यम् । वैदाग- 
मेति । एतदरूपण द्तस्योचत्वमि्यर्थः ॥ ८॥१०।११।१२॥१२।१४ ॥ , 

ध्यायदिल्यक्तं तत् ध्यानमाह अङ् इति । अङ; AAG: तेन TATA: | 
आयुधष्यानं वामायधस्तनयोराद्ये तदूदधयोरन्ये । अन्ये तदि <a आद्ये परे 

वामे इत्याद: ॥ १५ ॥ 

आधारेति। आधारदेशे गुदमेदृन्तराले। अधिष्ठानं far विन्दौ 
MAT! नादे केशान्ते । शक्त्यां तटूहंदेशे। शिवे crema । नवाधारेषु 
आधाराद्युक्लनवचक्रेषु | यथाविघोत्यनेन तत्तदाधारभावनां ada भवति । 
अत एव भ्राधारेत्याुक्लापि पुननेवाधारेष्वित्युक्तिः। अआधारभावना TRAIT 

aaa) देशिकसत्तम इत्यनेन वर्णानां सबिन्दुकलत्वसुक्तम् ॥ १६१७ ॥ 

ऊ्ादित इति यदुक्तं तदेव विषहणोति agi, aaa पञ्चसुखकाल्पनया 
न्यास इति सुधोरित्यनेनोक्तम् । समाहित इत्यनेन वर्णानां सबिन्दुत्वसुक्ञम् । 

दोःपदिति 1 देशिकसत्तमः श्रग्रम्रूलोपमूलाग्रमध्यदेशक्रमेणए Stagg जठरादि- 

षृषठान्तेषु पञ्चवर्गाणां वणान् न्यसेदिव्युत्तरेण सम्बन्धः । मूलच अग्रचच 



३९२ शारदातिलकम् | 

अग्रमूलोपमूलाग्रमध्यदेशक्रमेण तु । 
जटरे पाशर्वयुगले नाभी पुष्टे समाहितः ॥ १९ 

` गद्यदट्भविे न्यस्येत् शादिवग॑वयं क्रमात् | 

wert सर्गावसाना स्यात् स्थिती वङ्किमरुतपयः ॥ २० 
वियद्भुमिक्रमाञ्यस्येद् बिन्दुसर्गावसानिकाम् | 

deat प्रतिलोमेन विन्यकषेचिन्दुभूषिताम् ॥ २१ 
आगमोक्तेन मार्गेण दौचितः साधकोत्तमः | 
लं न्यस्ये्नपेत्तावदयुतं जुह्यात् तिलैः ॥ रर 
पृजयेदन्वहं देवों ats प्रागौरिते सुधीः । 
वर्णाजेनासनं carat qaqa कल्पयेत् ॥ २२ 

मूलाग्रे तयोः समोपसुपम्रूलाग्रम् । wa मूलच उपम्रूलाग्रञ्च मध्यदेशेति 
विग्रहः । अग्रमङ्गुल्यन्तः। मरूलमंसोरुम्रूलम् । sage कूपंरजानुनो । sari 

करपादाङ्गुलिप्रथमसस्िः । मध्यदेशो मध्यसन्धिः मण्िन्धगुल्फे । समाहित 

इत्यनेन समाधानपरतया खानविपगयाभावद्र्ेतयक्तम् | देशिकसत्तम इत्यनेन 
वर्णानां सबिन्दुकत्वसुक्तम्। afat aaa: क्रमादिति स्वरादिषु 

aia सम्बध्यते । अत्र एतन्बनन्ोक्लक्रमादिल्य्धः। खष्टाविति। सर्गावसाना 
भ्रूतलिपिरिति शेषः | 

स्थितौ बिन्दुसर्गावसानिकां तां ् रमाद्यसेदिति सम्बन्धः । क; क्रम इत्यपेक्ताया- 
माह वङ्कोति। तत्र वह्कयादौनामेकौकं वणं विन्यस्य पुनस्तेनैव क्रमेण न्यसेत् | 
aad क्रमः। उः डः ऋः चरः लः ओं: रेः ओं; एः इत्यादि । भागमोक्तेन Fa- 
प्रकाशतन्प्रोक्तेन । दोक्ितस्तावदिति ल्त । त्र एको न्यासः एका ्ाठत्ति- 

सेति क्रम इति साधकोत्तम इत्यनेनोक्तम् ॥ १८।१८॥२०।२१।२२ ॥ 

पूजयेदिति । अव्र कश्चित् प्रागोरिते पोठे इत्युक्तेर्टपत एव षोड़शशक्तोनां 
दिरारच्या हातिंशन्मितानां चतुराच्या चतुःषष्टिमितानामष्टाठत्या पूजनम् 

अन्यधा पोठे प्रागोरिते इति व्याहन्येतेत्युवाच । तदसाम्प्रदायिकम् । तेषां मते 
aaa व्याहन्येत | बआ्रठत्तिनाम aaa आवरणत्वेन पूजनम् । तदैकधा 

अष्टशक्तिपूजनेनेव जातम् । तदतिरिक्गदितोयाठत्तिश्चेत् पूज्यते आ्यन्तरमेव 

भवति । नतु तस्यास्ततान्तभावः | मन्त्रान्तरेषु न च दृ्टपू्वैम् । साम्प्रदायिकपकते 
तु पोठे प्रागोरिते इत्यस्यायमर्थः । प्रागुक्तपोठशक्िपोटमन््ानतापि पूजयेदिति | 



सप्तमः पटलः | ३८३ 

देवों सम्पजयेत् तस्यामङ्ादयावरगैः सह | 
आदावङ्गाहतिः परश्चादभ्बिकादययाभिरौरिता ॥ २४ 

, दितीया माभिः प्रोक्ता adalat erenfafi: | 
aq पञ्चमो प्रोक्ता दाचिंशच्छक्तिभिः पुनः ॥ २५ 
चतुःषश्या स्मृता षष्ठौ शक्तिभिर्लोकनायकेः | 
सप्तमौ पुनरेतेषामस्ेः स्ादष्टमादतिः ॥ २६ 

एवं पूज्या जगद्धातौ श्रोभूतलिपिदेवता | 
स्थानेषक्तेषु विधिदभ्यर्च्याऽङ्गानि पृजयेत् ॥ २७ 
अम्बिकावाग्भवो दुर्गा श्रोशक्ति शोक्तलक्षणाः 
ब्राह्मायाः GAG पज्या: करालो विकराल्यमा ॥ रट 
सरखतीश्रोदुर्गोषा sage स्मृतिर्धृतिः | 
श्रद्वा मेधा मतिः कान्तिराय्या षोड़श शक्तयः ॥ २९ 

इदं सव्यैतानुसन्धेयम् । तथा च ग्रन्यक्लन्महागणपतिपूजावसरे वच्यति प्रागुक्ते 

पूजयेत् पोठे इति । तत्र यदि पूरन्वक्तभेकाक्तरगणपति faferq अर्टदलमाव्रपीटं 
wa तदा या षट्कोणादिषु पूजा वच्यते साऽनुपपन्रा स्यात् । ध्याने च तिकोण- 

षट्कोणमाटढकाम्बुजं यत् Tega तदप्यसक्गतं स्यात् । यद्युच्येत प्रागुक्ते ats इति 
ध्यानोक्त इत्यं इति तदा पोठशक्तिपोटमन्तपूजाप्रापकवचनाभावात् तत्पूजा 
न स्यादेवेत्यलम् । तेनातराऽ्टदलं षोडशदलं भूपुरं चतु्दरच्च Hal aa प्रागुक्ता 

Row: सम्पज्य वरणलेनासनं दक्वा मूत्तिं मलेन सङ्रप्य aa देवोमभ्यच्यं 

केष्रेषु यथापूव्यैमङ्गानि चाभ्यच्यं तदुपरि दिग्दलेषु चतस्रोऽभ्बिकाद्याः तदग्रे 
agit: षोड़शदलादिषु कराल्याद्याः पूजयेदिति । व्णलेनेति। edt: 

वर्णाय भूतलिपियोगपोटाय नमः इति प्रयोगः । तस्यां मृत्तौ । 

अङ्गादोत्यादिशब्दं विद्ठणोति श्रादाविल्यादि। apd: प्ूजाखानमाह 

स्थानेष्विति । उक्तेषु qatay । विधिव दिल्युक्त्या ध्यानानि । अम्बिकाद्येल्यादि- 

we faatifa पूजयेदिति । आसां ध्यानं खखप्रकरणेऽनुसन्बेयम् । माटपूजा- 

ध्यानमादह sat) उक्नलक्षणाः प्राक्पटलोक्ञध्यानाः । पूव्यैवदिति पूर्ववत 
खानेषु ॥ २२।२४।२५।२६।२७॥२८ ॥ 

दग्टशक्तयादिशब्दान् विद्ठणोति करालोति। पूज्या इति षोड़श दलेषु । 



२८४ शारदातिलकम् | 

खद्गसेटकाधारिणयः श्यामाः पज्या: MARAT: | 

विदयाङ्गोपुष्टयः war सिनोवालो कुद्धः पुनः ॥ ३० 

रुद्रा TAT प्रभा नन्दा स्यात् पोषा छिदा शुभा | 
कालराविर्महाराविरभद्रकाली कपर्दिनी ॥ ३१ 
विक्लतिरंर्डिमुर्डिन्यी सेन्दुखण्डा शिखण्डिनी | 
निशुम्भशुम्भमथिनौ महिषासुरमर्दिनी ॥ ३२ 
इन्द्राणी चैव रुद्राणी शङ्राद्चशरोरिणौ | 
नारौ नारायणौ चैव विश्ूलिन्यपि पालिनौ ॥ ३२ 
अभ्बिका वादिनौ चेव दातिंशच्छक्तयः स्मृताः | 
चक्रहस्ता; पिशाचास्याः सम्पूज्याञ्चारुभूषणाः ॥ ३४ 

पिङ्गलाच्तौ विड़ालाचौ सखद वद्धिरेव च । 
श्रद्वा ATT खधाभिष्या मायासंज्ना वसुन्धरा ॥ ३५ 

विलोकधाजौ साविची गायवौ विदशेश्वरौ | 
सुरूपा बद्रूपा च स्कन्दमाताऽच्युतप्रिया ॥ ३६ 

र्द्रा atafa पाठः। तेन र्द्रा सप्तमो वोधा अष्टमो। प्रभा नवमो । 
नन्दा दशमो । शमेति विशेषणं न शक्तिनाम | 

aga संहितायाम्-रुद्रा वोया प्रभा नन्दा पोषिणौ ऋदिदा तथा । इति। 
दण्डिमुण्डिन्धाविति। दण्डिनो मुर्डिनो इति शक्तिदयम् । “faafrefeet 
चैव" इत्युक्तेः । निशम्धशम्भमथनोत्येका । सम्पूज्या इति षोड़शपताग्रतस्छन्धिषु । 

aga संहितायाम्-पूल्वैदिक्रमतः पूज्या दलाग्रेषु च सन्धिषु। इति। 
॥ २८।२०॥२१।२२॥२२।२४ ॥ 

eafa अ्रभिख्या यस्याः मायेति dan यस्याः सा इति विग्रहः । 

तथा चाचार्य्याः-मायाभिख्या वसुन्धरा । इति । 
अन्यत्रापि-खद्वा QE खधाख्या च माटका च वसुन्धरा । इति । 

fafa: defata च इत्यत्र संख्ितिः fafata च इति कचित् पाटः । wate 
साम्प्रदायिकः। परेति शक्तिनाम । सुरेत्येका ्रसुरविमदिंनोत्यपरा | 

तदुक्ञम्-ससप्तमुख्यथ सुरा तथाऽसुरविमदिंनो | इति । 



स्मः पटलः | २८५ 

विमला चामला पञ्चादरुणो पुनरारुणो | 

परकतिरविक्घतिः खष्टिः fafa: संहृतिरेव च ॥ ३७ 
सन्ध्या माता सतौ Fat Afeat रञ्चिका परा। 

देवमाता भगवती Saal कमलासना ॥ इट 
विसुखौ सप्रसुख्यन्या सुराऽसुरविमर्टिंनौ | 
MAH BEAN च बहुशीर्षा कोटरो ॥ ze 
रथरेखाह्या पश्चाच्छशिरेखा तथाऽपरा | 
WAIT पवनवेगा च तदनन्तरम् ॥ ४० 

ततो भुवनपालाख्या ततः स्ान्मदनातुरा | 
अनङ्गाऽनङ्गमदना तथेवाऽनङ्मेखला ॥ ४१ 

अनङ्गकुसुमा विश्वरूपाऽसुरभयङ्रो | 
अचोभ्यासत्यवादिन्यी बजृरूपा शुचिव्रता ॥ ४२ 
qian च वागोशा चतुःषष्टिः समीरिताः | 
चापवाणधराः सर्व्वा SATS ST महाप्रभाः ॥ ४३ 

दंष्िण्यश्ोईक्षेश्यस्ता युद्धोपक्रान्तमानसाः | 
सर्व्वाभरणसन्दोप्राः पृजनोयाः प्रयलतः ॥ ४४ 

लोकेशाः पृव्व॑वत् पज्यास्तददजादिकान्यपि | 
sa यः पुजयेन्मन्त श्रोभूतलिपरिदेवताम् ॥ ४५ 

तथा अपरेति ` शक्तिनाम । तदनन्तरं पवनवेगेति सम्बन्धः । असुरभयङ्करोति 
पदच्छेदः । श्रक्तोभ्या च सत्यवादिनो च इति विग्रहः । Gotan: प्रयन्नत इति 
चतुरखान्सरग्रादि प्रादचिण्येन | 

aga संहितायाम्-एताः शक्तश्च पूजयेत्। प्रादक्तिश्यक्रभेरेव । इति । 
॥ २५।२६॥२७॥२८॥२८॥४०।॥४ १।॥४२॥४२॥४४ ॥ 

पूव्यैवदिति तुर्थ्योक्ञवत्। तदुक्तं संहितायाम् 
तद्हिर्लीकपालां ञ्च afar पूजयेत् faa: इति । 

तदिति चतुर्थौक्तवत् ॥ ४५ ॥ 



२८६ शारदातिलकम् | 

Marah: स wie भूमिदवेरप्यभिवन्दयते | 
कमलेरयुतं हत्वा राजानं वशमानयेत् ॥ ४६ 

उत्यलेजं हयात् तदन्महालच्छः प्रजायते | 
पलाशकुसुमेहत्वा वत्सरेण कविभ॑वैत् ॥ ४७ 

राजोलवणहोमेन वनितां वशमानयेत् | 
माढकोक्तानि Haha कुय्धादचापि साधकः ॥ ४८ 

भूतलिप्या yeaa यो मन्तं भजते नरः | 
क्रमोत् ्रमाच्छतादच्या तस्य सिद्धो भवेन्मनुः ॥ ve 

सुषुप्रभुजगाकारां कुण्डलो मध्यवरत्म॑ना | 
सङ्गमय्य प्रं स्थानं प्राणवित् तां परारतेः ॥ ५० 
घरावयेनमू दवं सृलान्त योगोऽयं सव्व॑सिदधिदः | 
अनया न्यस्तदटेहस्तु तेजसा भास्करो भवेत् ॥ ५१ 

यन्क्रिया विशेषास्तु ज्ञात्वा कम्भाणि साधयेत् ॥ ५२ 

बिन्दुाग्य' गगनं तदेव शिवयुक् ज्ञानौ चतुर्थ्या युतो 
नल्यन्तो मनुरेष मध्यविहितः साध्यस्य Tapas: | 
तददित्ययुतम् | उत्तरप्रयोगदयेऽपोयभेव संख्या ॥ ४६॥४७॥४८ ॥ 

मन्ान्तरस्यापि अनयैव सिदिमाह भूतेति । क्रमोत्रमात् पुटोक्ष्येत्यन्वयः | 
सिद्धो भवेन्मनुरिति । स मन्स्तस्य सिद्धयतोत्यथः। मासमावेणिति क्नेयम्। तदुक्तम् 

कुलप्रकाशतन्ते-मासमातरं जपन्तं भूतलिप्यणंसंपुटम् | 
क्रमोत्क्रमात् Wea तु तस्य faa भवेन्मनुः ॥ इति । 

यदा साध्यारिख्यानपतितः सिदस्यान गतमन्बफलं ददातीत्यर्थ; । ४९ ॥ 

मध्यव्मनेति सुषुम्णामध्यमार्गेणेत्यथेः | सूदः परं खानं सङ्गमय्येति । षय्- 
चक्रमेदक्रमेण परं खानं दादशान्तं शिवग्छहं प्रापय्य । प्राणविदित्वनेन योगो- 

त्यक्तम् । सूलान्तं मूलाधारप्थन्तम् | usa: भ्रावयेदिति सम्बन्धः । अस्यान्य- 

मन्ताङ्त्वमाह अनयेति ॥५०।५१।५२ ॥ 

वियद्यन्तमाह fafafa 1 गगनं हः बिन्हाग्ध' हं । ada सबिन्दुकं गगनं । 

शिव एकारस्तदुयुक् तेन ह" । अतेकादश रद्रा इति शिवशब्देन एकादशसंख्या 



aaa: पटलः | RLS 

पवेष्वचरशो हकारपुटितांलद्ुतवर्णान् लिख- 

च्छिष्टञ्चान््यदले विलिख्य मतिमान् aia संवैषटयेत् ॥ ५३ 
fragaafad परोक्तं लाचाचन्दननिर्मितम् | 
रोद्दिण्यामुदये राोरविंषत्रं सर्व्व शान्तिदम् ॥ ५४ 

लक्तिता | तया चैकादशसरस्तन एकारः शिवशब्दवाच्यः | न्नानोशब्द तुर्या युतः 
चतुर््येकवचनेन युतस्तेन क्नानिने। नत्यन्तो नमोऽन्त एष aque: मध्यविदहितः 

कर्णिकायां लेख्य इत्यर्थः । साध्यस्य विषादिग्रस्तदेवदत्तादेः बन्धक्षरेः “सिदार्णं 
बान्धवा प्रोक्ताः” इत्युक्तः सिदकोष्टाकरेः सह पतेषु तद्भतवर्णान् एतत्पमरटलोक्ञव्योम- 
भूतवर्णन् अक्षरशः प्रत्यक्षरं हकारपुटितान् लिखेत् अन्त्यं नवमं wea 

तेन Wace व्योमभूतवणेदयं प्रत्येकं हकारणुटितं लिखेत्। मतिमानित्यनेन 

wate सविन्दुकानोल्युक्तम्। area सविन्दुकानि इति सम्परदाय- 

विदः । देवदत्तस्य विषं हर हरेति क्रिया मध्ये लेख्या ॥ ५२॥ 

लान्ता अलक्तकः | रोदिण्यामुदये राष्टोरिति। wa तात्कालिक aaa- 

महत्ते तत्तद्तग्रहोदथे तत्तद्यन्तं लेखनीयम् । ततर दिवसे aad रोडिणोमुदत्त 
रात्रावप्यष्टमं रोदहिणोसुर्तम् । तत्र रा्ोरुदये। , वायुभूतोदये राहोरुदयो 

भवति। यतः प्रतिराशौ पञ्चभूतोदयस्य नियतत्वात् नवग्रहोदयोऽप्यस्येव । 

यदुक्तम्-प्राणाग्नोलाम्बुखामानः पवनाः स्युयंथाक्रमम् | 
गुरुराह WIM Fatal चन्द्रसूजौ ॥ 

क्रमाचतु्ं भूतेषु व्योम Tera भवेत् । इति । 
अन्यत्रापि-गुरुराह च वायव्ये चरतोऽग्नौ भगु: कुजः | 

भूम्यां qual Fal जले चन्द्र शनेशचरौ ॥ 
आकाशं सग्रहं विद्यादेवं wag राशिषु | 

षष्युत्तरेखु तिशतेः श्वासेरेका तु नाडिका ॥ 
पच्चभिनौडिकाभिसु राशिरेकः प्रकर्तितः | 
दिनं मेषादिमोनान्तेरेकं दादशराशिभिः ॥ 

राशष्वेतेषु भरतेषु विज्ञातव्या ग्रहोदयाः | 

एककस्मि् भवन्त्यत्र राशौ भूतानि पञ्च च ॥ 
वायुरवङ्किस्तथा भूमिरापः खमिति पञ्चमम् । 
एकंकस्मिन् पञ्चसुच्छाण्युदयन्ति हि तेषु च ॥ 
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यौ दौ साच्यधरेन्दुखण्डशिरसी स्थातां क्रमात् Sad 
कोपेशं नमसाऽन्वितं विरचयेन्मध्ये दलेष्वष्टसु | 

वायव्यान् यपुटान् विलिख्य विधिना शिष्टाणंमन्ले दले 
aad aque वैष्टितमिदं स्यात्तालपवे स्थितम् ॥ ५५ 

स्व॑षाभेव राशोनां वायव्याया तु नाडिका | 

दितीया नाडिकाऽऽम्नेयो तीया पार्थिवी मता ॥ 
चतुर्थी वारुणो श्रेया व्योमाख्या पञ्चमो खता | 
पूर्व्वीदयासतु aera सौम्याः पापाखूबनन्तराः ॥ 
राहुः कुजो रविः As दक्तिणतः Gar: । 

गरुभृगार्वधशन्द्रः सव्ये सोम्याः WATT: ॥ 
एवं राशिषु भूतेषु ग्रहोदय उदोरितः 1 इति । 

भ्रूतोदयमनग्यपटले वच्यति | 

नक्तत्रसुहत्तन्यक्ञानि ज्योतिःशाखे-- 

्द्राऽश्नेषाऽनुराधा च मघा चैव धनिष्ठिका । 
पूव्धाषाढ़ोत्तराषाढ़े अभिजिद्रोदिणो तथा ॥ 

ws विशाखा मूलञ्च Tat शततारका | 

उत्तरा पूव्यैफलण्यौ दिने पञ्चदश क्षणाः ॥ 
रात्रावाद्र तथा चाष्टौ पूव्मैभाद्रपदादयः। 
पनवसुक्षणः पुष्यः ुतिस्तिखः करादिकाः ॥ 

af: sau) करादिका हस्तादिकाः । faa: हस्ताचिताखात्यः। एवमग्रेऽपि 

जेयम् । War तु यदा रोह्िणोनक्ततरे gata तदा कन्तव्यमित्याः ॥ ५४ ॥ 
वायष्यं यन्मा यौ दाविति । अक्ति इकारः । “श्रसव्यमविशेषोक्लौ” इति 

परिभाषणात्। अधर एकारः | इन्दुखण्डो बिन्दुः । अक्ति च श्रधर्च Ted 

TARA सदह वत्तमानौ साच्यधरौ तौ च ताविन्दुखण्डशिरसौो चेति विग्रहः | 
क्रमादित्यस्ति तेन fe यें इति। wast Sqd कोपशाय। नमसान्वितं 

नमोयुक्लमिमं मन्तं मध्ये कर्णिकायां रचयेल्िखेत्। वायव्यान् रएतत्पटलोक्ञ- 
वागुभूतवणान् विधिना ager अक्तरण इत्यर्थः । विन्दन्तानित्यपि । वायु- 
ग्रहेण “वत्त दिवस्तत् षड्विन्दुलाच्छितं मातरिश्वनः” sam: षड्विन्दुलाब्ि- 

मिन दत्तेन षरष्टथेत्। अत्रापि पून्येवत् ae लिखनोयम् ॥ yy i 
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खायां मन्दोदये यन्तरं वायव्ये निखनेद्विपोः । 
दाय्युच्चाटनक्लत् तस्य ख्तिर्वा भवति way ॥ ५६ 

वङ्कवीजयुगं क्रमाच्छवणसदा दवन्दुयुक् स्यात् खरी 
रौ: फटृन्मनुरेष मध्यविहितः way वद्भाद्वान् | 
वर्णान् वङ्किनिरोधितान् प्रविलिखेत् anatase: पोषके- 
रन्यञ्चाऽन्यदले करशानुएुरगं भूर्जो दरे कल्पितम् ॥ ५७ 

श॒भवारच्संयोगे लाक्चाकुड्कुमनिमितम् | 
THAT सव्व॑भूतानां यन्वमाग्नेय मीरितम् ॥ ५८ 
घातकाक्लरमिश्रं तत् क्रत्तिकायां कुजोदये । 
चिताङ्गारेण area लिखितं नाश्येद्धिपुम् ॥ ve 

नासाचन्दुमदम्ब तन्मनुयुतं सान्दुङन्तो fay- 
frat तु ya नमो निगदितो मध्ये मनुर्वारुणान् । 
स्वात्यां मन्दोदये इति। सखातोनक्तत्रसुहनत्तं यदा मन्दस्य NAAT उदयः 

जलभूतोदय इत्यर्थः । रिपोदारि वायव्यं यन्तं निखनेदित्यन्वयः। ५६॥ 
्राग्नेयमादइ वङ्करिति। अवण उ सद्य भरो भर्न्ुरविन्दुः। क्रमादे- 

तद् युकं वङ्र्बीजयुगं रेफदयं तेन रु' रो इति। अन्यत् खरूपम् इव्रमःपदम् | 

एष aga: मध्यविहितः कार्णिंकाखः। वह्किनिरोधितान् रेफपुटितान् 
प्रल्न्तरमिति aq । अत्र रोघ एकाक्षरत्वात् सम्पुटे प्थवस्यति। साध्या्तरे 
पोषकैः साध्यस्य पोषकात्तरः “gfaen पोषका dan” इत्यक्त: सुसिदकोषटा्तर- 
feat) कशानुपुरगं सखस्तिकतरिकोणमध्यगं carat dearer 
सखानमित्यं; ॥ ५७ ॥ 

“वैरिणो घातका मताः” इत्युक्तेः अरिकोष्टात्तराणि घातकान्तराणि । क्त्तिकायां 

afearraaged कुजोदये arate’ afeadied इत्यथैः । ace 
faraa i नाशयेदिति खहादिनिखातम् ॥ ycuye ॥ 

वारुणयन््माह नासेति। नासा ऋः अर्ेन्ुरविन्दुस्तद् युकं wa वः तेन 

ह। तदम्बु वः मतुरौ तद्युतं सार्दन्दुः सविन्दुः तेन ati अतर मलुशब्देन 
agen मनव इति चतुरदंणसंख्या afaat! तया चतुदंशसखरः तेन भ्रौकारो 
मलुशब्दवाच्यः। Sat विधुर्विधवे। fad विधुशब्दान्ते भुवे तेन fagya 
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वर्णान् परतपुष बाक्चरपुटान् साध्यस्य बन्धक्तरे 
रालिख्याप्यपुरेण वैष्टितमिदं यन्तं Hag वारुणम् ॥ go 

भूजपवे लिखेदेतत् रक्तचन्दनवारिणा | 
वश्गर्चो दये काव्यं यन्तं वश््ादिक्तदुषेत् ॥ ६१ 

गण्डो बिन्दुविभूषितो वसुमती स्यात्ताहशौ गण्डयो 
waren तु जमौ लुक्षे नतिरिमं मन्तं लिखेन्मध्य तः | 
लान्तान् लाणपुटौकतान् वसुमतोवर्णान् दलेष्वालिखेत् 
सैवावणेयुतान् यथाविधि भुवो गेहेन संवेष्टयेत् ez 

ज्येष्ठायासुदिते सोम्ये ale गैरिकनिर्मितम् | 
पार्थिवयन्तमविरात् Waa सम्भक्तदवेत् ॥ ६३ 
wae गुद्यतरां नित्यां श्रौभूतलिपिदेवताम् | 
यः सैवते शुभः पुवेधंनधान्येश्च पुष्यते ॥ ६४ 

नम; इति । अयं aqua: मध्ये कणिकायां निगदित उक्तः लेख्यत्वेनोक्घ 

इत्यधेः । वाक्षरपुटान् वकारात्तरपुटितान् प्रत्यक्षरं सबिन्दुकान्। आप्यपुरेण 
पाश्वदयपङ्जदयसदहितार्डन्दुना ॥ ६० ॥ ` 
awd शतभिषा aged काव्ये शुक्रो उदिते वद्किमूतोदये cards 

वश्यादोत्यादि शब्दात् आकर्षणमोनादि ॥ ॥६१॥ 
पार्धिवयन्त्रमाह गण्ड इति । विन्दुभूषितो गण्डः ew वसुमतो लकारः 

ताभ बिन्दुमती तेन लं । गण्डयोः वणयोः Aa जगौ वर्णौ । तत्र गण्डयो- 
रिति । अवर प्रथमं गकारमात्रम् उत्तरत्र परसवणंयुक् Wane: तेन गजगण्ड इति 
fawq qa खरूपम्। नतिनमः। इमं मन्तं aaa: कणिकायां लिखेत् । 
अतैकरा्तरन्धुनत्वाज्ञान्तानोन्युक्तम् | तेनाष्टमे दले सविन्दुलकारत्रयं लेख्य- 
fad: | लाणंुटीक्ततान् wera) सेवावणंयुतान् “साध्यास्ते सेवकाः 
समृताः” waa: साध्यस्य साध्यकोष्टा्तरेरित्यथः । यथाविधोति सबिन्दुका- 

fara: ६२ ॥ 

ज्येष्ठायां ज्येष्ठानक्ततमुहन्तं सौम्ये बुधे उदिते भूमेरुदये इत्यथः | खदि sq 

पाते। wa स्तश्मक्षदिति वायुग्निजिलशुक्रद्भधारासेनादिस्तम्भनं तरेयम् । 

वत्र शुक्रादो धारणं सेनादौ निखननमिति यघायथं सुधोभि्बौध्यम् ॥ eggs ॥ 
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ufgasudeg टवाग्वादिनि ठद्वयम् | 
वागौवर्य्या दशार्णोऽयं मन्तो बाग्विभवप्रदः ॥ ९१ 

ud माटकामन््रानुक्गा AAMT सरखतोमन्ान् aaa care 

वाग्वादिनोमन्त्रसुदरति अद्विरिति। ब्रद्िदंकारः वरुणेन वकारेण dee: 

wafeq: तेन वदव इति जातम्। दवाग्बादिनि खरूपम् । ठयं खाहा । 
वाग्बिभवौ प्रकर्षेण ददातीति वाग्िभवप्रद इति । अनेनास्य विनियोगं देयता 
बहवो मेदाः सूचिताः । तदुक्तं सारखतमते- 

तारमायासम्पुटोऽयं महासारखतप्रदः । इति । 

वाग्बोजमायाद्य भराचायसुतावुदुतः | 

वागबोजं भुवनेश्वरौ वदवदेत्युच्चाय वाम्बादिनि 

सराहा वर्णविशोणंपातकभरां ध्यायामि नित्यां गिरम् । इति । 
वाग्बोजमायापुटित इति केचित् । मायाद्य इत्यन्ये । तन्त्रान्तरे केवलवाम्भ- 

वाद्योऽप्यु्तः । अतैव शिवशक्तियोग इति केचित् । wat वेपरोत्यमपोच्छन्ति | 
प्रयोगसारे वालादिरप्युदुतः। पञ्चप्रणवपुटित एक भादौ मध्ये खाहादौ च 
वालावोजयुतोऽपरः। वाम्भवपुटि तसम्बोधनः परः । वालातार्तीययुटितसम्बो- 

धनोऽन्यः। कामबोजयुटितसम्बोधनः पञ्चमः। खाद्ादौ बालायुतः षष्ठः । 

एवमस्या अन्येऽपि भूयांसो भेदास्ते ग्रन्यगौरवभयान्रोक्ताः । सखखगुरुसम्प्रदायात् 

Sa । तदुक्तमाचार्यैः स्तवे- 
आयन्त पञ्चप्रणवप्रभित्रविदेष्वरि प्रोञ्वलशूलदहस्ते | 

भक्तदिषां amauta: प्रत्यङ्किरे त्वं जय संहरन्ति ॥ 

वोप्ावसाने समसायकेन युक्तां तदादावपि वाम्भषेन | 

सम्बोधनान्ते समनुदिचन्दैविंदयोत्तमां देवि तैवानतोऽस्ि ॥ 
मध्ये fad वाभवबोजयो्वा लन्रामसारखतसम्प्रटं वा । 
जात्यापि मूकस्य हटात् कवित्वं वागोशि तत्रौमि यदातनोति ॥ 
काभेश्वरोसम्पुटिताय नित्यं नारोनराणमपि मोकाय | 
कस्मैचिदस्मै सततं नमोऽसु लत्रामदेवाय गिरामपीशे ॥ 

यदालया पल्लवितं जडानां तरब्रामरलनं रसनाविराजि | 
उदामकाव्यप्रकगप्रभाभिरुद्ासतेऽस्म नतिमातनोमि ॥ इति । 

wa सम्बोघनान्ते वागोण्वरोति सम्बुद्धिमधिकामाइः। एषां ध्यानविशेषा 
गुरुमुखात् HAT: । ६५ ॥ 
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ऋषिः कण्वो विराट् छन्दो देवता वाक् समोरिता । 
शिरःश्रवणटङनासावदनाग्ुगुदेष्वि मान् | 
न्यस्याऽर्णान् प्राग्बदङ्गानि माटठकोक्तानि कल्पयेत् ॥ ६६ 

ऋषिरिति । धिषणो वा ऋषिः ज्ञेयः । तदुक्तमोणानशिषवैन- 
ऋषिस्तु धिषणो मतस्य परे च कव" विदुः । इति । 

वागिति att खाडेति शक्तिः । ast बोजं माया शक्तिः। जोवो बोजं बु्िः 

शक्तिः । उदानो बोजं कुण्डलिनो शक्तिः । इदं Gat वोजादितयं सव्यैमन्तेषु 
न्नेयम् । aga प्रयोगसारे- 

hat जगतां वजं शक्तिगणमयो त्वजा | 
परमात्मा तथ afeatg: कुण्डलिनोति च ॥ 

चतुर्विधे बौजशतक्ती सामान्यं वितयं faca इति । 

मन्वतन्तप्रकाथेऽपि- 
चतुर्विधे बोजशकलती waaay चिन्तेत्। 
faad aa सामान्यं तदिदानीं निरूप्यते ॥ 

ईश्वरो जगतां बोजमाययं ब्रह्म तदुच्यते | 
तस्य माया समाख्याता शकनर्गणमयी तु या ॥ 
स एव भगवान् देवो qfaarat दितोयकम् | 

बोजमव समाख्यातं बुद्धिः शक्तिरुदाहृता | 

उदटानचित्समायुक्लस्ततोयं बोजमुच्यते | 

शक्तिः कुण्डलिनो तच सामान्यं तितयन्तरिदम् ॥ 
Saat waaay बोजशक्तो ततो निजे ॥ इति । 

अशिति लिङम् । प्राग्बदिति चतुर्धोक्घप्रकारेण । जातियुक्तानि। अरंकंखंगं 

ae ai हृदयाय नमः इत्यादि । सम्प्रदायविदसत अन्यधाऽङ्गनि मन्यन्ते । ॐ 

छं वद was त् । ॐ st वद यजुवद शिरः । ॐ द्धं वाक् सामवेद शिखा | 
ॐ इं वादिनि अथब्बैवेद a) ॐ छौ ae USE नेवम् । ॐ इः समस्त- 

TAMA पुराण्न्यायमोमां साध्शणास््ेतिहासकल्पगाधानाराभंसोरिति TAZ । 

agai सारखतमते- ee 
ae 

यमनेतधरा वद्कियुगलाणमनोः क्रमात् | 

कामायैचैव बेदायीरङ्ैरङ्ानि कल्पयेत् ॥ इति । 
पद्मपादाचा्यासु माढठकाङ्गास्ते वदहृदयाय नम इत्यायचुः ॥ ६६ ॥ 



सप्तमः पटलः | Bor 

तकणशकलमिन्दोर्बिभती शुभकान्तिः 
कुचभरनमिताङ्गो सत्रिषसखा सिताजे | 
निजकरकमलोदाज्ञे वनोपुस्तकथीः 

सकलविभवसिद्धा पातु वाग्देवता नः ॥ ६७ 
SNAG जपेन्मन्तं दशांशं जुहयात्ततः | 

पुण्डरीकैः पयोभ्यक्तीसिलैर्वा मधुरा्चुतैः ॥ Ec 
माढकोदौरिते WS बागोशोम्चयेत् सुधीः | 
वर्णाेनासनं carafe मूलेन कल्पयेत् ॥ ६< 
अआदटावङ्गानि सम्पूज्य पश्चाच्छक्तौरिमा यजेत् । 
योगा सल्या च विमला ज्ञाना gfe: afa: पुनः ॥ ७० 

मेधा प्रज्ञा च Way मुद्रापुस्तकधारिणौः | 

SHAG समभ्यर्च्य ब्राह्मायास्ता यथाविधि ॥ oe 

लाकपाला बहिः पृज्यास्तेषामस्वाणि तद्वहिः । 
एवं सम्पूजयेन्मन्तौ जपहोमादितत्परः ॥ ७२ 

बरह्मचर््य॑रतः शुद्धः शुदधटन्तनखादिकः | 
५ 0 7a 

Wary सव्वेवनिताः सततं देवताधिया ॥ ७३ 
तरुणेति¦ तरुणशकलं बालखण्डम् । करकमलेत्युपमितसखमासः । sz 

` लेखनो वामे पुस्तकमित्यायुघध्यानम् ॥ ६७ ॥ 
सुधोरित्यनेनावाषहनादिश्चोकेषु स्तीलिङ्गयोग sa: । पोठमन्तसुद्धरति वर्णाने- 

नेति। wal: वाग्बादिनोयोगपोटाय नम इति प्रयोगः ॥ ६८॥६८ ॥ 
पश्चाच्छल्लीरिति। पश्चादिति चतुर्थावरणे । तेनादावङ्गातिः कणिंकायाम् | 

दितोया खरदन्दाष्टकेन | ठतीयाऽष्टव्गेः । चतुर्थौ योगादिशकिभिः । दक्षिणादित 
इति यावत्। तासां प्यानसुक्तमोशणनरिवेन- 

waa विमलहारमल्युच्ज्वलाः 

शशाडसट शप्रभाः प्रतिदलस्थिताः शक्तयः | 

aquatam यजेत् कथितदच्तिणाशादिकाः ॥ इति | 



४०४ शरदातिलकम् | 

कावित्व' लभते धीमान् मासेर्दादशभिधरैवम् | 
पीत्वा तन्मन्वितं तोयं avd प्रत्यहं जपेत् ॥ ७४ 

महाकविर्भवेन्मन्तौ वत्सरेण न संशयः | 
उरोमावे जले स्थित्वा ध्यायन्मात्तण्डमण्डले ॥ ७५ 

स्थितां देवो प्रतिदिनं विसदसखं जपेन्मनुम् | 

लभते मण्डलात् fate वाचामप्रतिमां भुवि ॥ ७६ 

पलाशविल्वकुमुमेजंहयान्मधुरोक्तितैः | 
afafgat तदुल्यामिर्य॑शः प्राप्रोति वाक्पते ॥ ७७ 
होमोऽयं सव्वं सौभाम्यलच्छीवश्यप्रदो भवेत् | 
राजहचसमुङुतैः प्रसूनेमेधुराक्ुतैः ॥ ७८ 
तत्छमिद्धिश्च जुह्यात् कवित्वमतुलं लभेत् | 

एवं दशाचरो प्रोक्ता सिद्धये वाचमिच्छताम् ॥ 02 

हृदयान्ते भगवति वदशब्दयुगं ततः | 
वाग्देवि वङ्किजायान्तं वाग्भवादां समुद्धरेत् ॥ So 

्आचायासु-माटकोक्तविधिनाऽत्तराम्बुजे । इति । 

यथाविषोति पूव्यैपटलोक्तध्यानाः । वहिश्चतुरस्े ॥ ७०।७१।७२॥।७२ ॥ 

धोमान् wafad तोयं cat दाद शभिर्मासैः wa कवित्व' लभते इत्यन्वयः । 
धोमानित्यनेन सप्तवाराभिमन्रणं हस्तेन पिधानं सप्तवारं पानञ्च सूचितम् । पाने 
ूर्व्वाक्तष्यानमनुसन्धे यम् | 

मण्डलादिव्येकोनपञ्चागदिवसैरित्यधेः। सन्यैसोभाग्यलच््मो वश्यप्रद इति । 
अत्र सौभाग्यवश्ययोर्बालादित्वं tat खोबोजादित्वम् एवं पापविसुकल्लौ सिंह 
बोजादित्वमपि Haq इति पद्मपादाचायाः | 

Use: श्योनाकः । कल्याद् यन्तमुच्यते- 

वारबोजगर्भनरमालिख पंक्तियन््पतरेषु मन््रलिपयो लिपिभिः परेतम् | 

आदिक्तकावधिभिरिष्टफलप्रदं तद्यन्त्रं भवेत् कर्तं कविताकरच् ॥ इति । 

॥ ७६॥७१॥७६॥७७॥७८॥७९. ॥ 
मन्बान्तरसुद्धरति छदयेति। wear नमोऽन्ते । भगवति सख्ररूपम् । 



सप्तमः पटलः | Boy 

मनुं सोड़शवणांब्य' वागे्व््यंफलप्रदम् | 
मनोः षडमिः पदैः कुर्यात् षडङ्गानि सजातिभिः ॥ ८१ 

शुभां खच्छविलेपमाल्यवसनां शौ तांशुखण्डोज्जुलां 

व्याष्यामन्नगुणं सुधाव्यकलशं arg हस्ताम्बुजे | 
बिभ्राणां कमलासनां कुचनतां वाग्देवतां सुख्ितां 

बन्दे वाग्विभवप्रदां विनयनां सौभाग्यसम्पत्करीम् ॥ Ce 
हविष्याशौ जपेत् सम्यक् वसुलक्षमनन्यधौः | 
दशांशं qyatedt तिलेराज्यपरिभुतैः ॥ ८३ 
माढकोक्ते यजेत् WS देवो प्रागौरितक्रमात् | 
पिबेत्तन्मन्ितं तोयं प्रातःकाले दिने दिने ॥ ८४ 

विद्वान् वत्छ रतो मन्तो भवन्नास्ति विचारणा | 
अभिषिञ्चेज्नलेजपे रात्मानं सानकम्मणि ॥ ८५ 

अत नमःशब्दविसगस्य Tea गुणे च stare इति ज्ञेयम् | वदशब्दयुगं वद वद | 

वाग्देवि खरूपम् इति । वदेति शेषः । atten मनुः । वङ्किजाया खाहा अन्ते यस्य 
वाग्भवं वाग्बोजं wet यस्य । Aa हसयोगोऽपोति केचित् । वैपरोत्यभिन्न्धे । 
aig फलप्रदमित्यनेन विनियोगं वदता ओबोजादिल्लमपि खचितम्। अव 

बोजशलो gata $21 ऋष्यादिकमपि पूर्वोक्तमेव । षड्भिः पदैरिति ate 

माद्यं पदं वदवदेति तुम् | अन्ये तु बद वदेति पददयम् प्रतिपदमादौ बाग्बोज- 
STATS: ॥ ८०८१ ॥ 

श्ञ्रामिति। व्याख्या व्याख्यानसुद्रा । तल्लक्षणं यथा- 

िष्टायेऽङ््ठतज॑न्यौ प्रसााऽन्याः प्रदर्शयेत् | 
प्रयोज्याऽभिसुखं सषा Aer व्याख्यानसंन्निता ॥ दति । 

अक्षगुणम् अश्तमालाम् | विद्यां पुस्तकम् । दोध॑तो वामोद्॑पयन्तम् श्रायुध- 

ध्यानम् । कमलासनामिति खेतकमलख्थाम् ॥ ८२ ॥ 

सम्यगिति वच्छमाणः पुरञ्चरणनियम उक्तः । वखलक्तमष्टलक्तम् । अनन्ध- 

धोमेन्तरायदत्तमनाः | 
तदुक्ञम्-जपतु मन्तमनन्यसंखमृतिर्वथाविषि । इति । 



४०६ शारदातिलकम् | 

तरपयेत्तां जलैः शरदैरतिमेधामवाप्रयात् । 
ष्मग्धादिकं % ‘ 

पु सव्वं asd धारयेत् सुधीः | 

सभायां पूज्यते afgaté च विजयो waa ॥ ce 

तारो मायाऽघरो बिन्दुः शक्तिस्तारं सरखती | 
ङेऽन्ता AAR Wa: प्रोक्त TATSUTAT: ॥ TO 

AMA भुवोमध्ये नवरद्धेषु च क्रमात् 
मन्तवर्णान् न्यसेन्मन्ती वाग्भवैनाऽङ्गकल्पना ॥ ट्ट 

बाणौ पुशंनिशाकरोच्जलमुखो' कपुरकरन्दप्रभां 
चन्द्रा्खाद्धितमस्तका निजकरैः संविभतीमादरात् | 
वीणामन्षगुणं सुधाव्यकलशं बिदाञ्च तुङ्गस्तनों 

दिब्येराभरगैर्विंभूषिततनं हंसाधिरुढां ws ॥ ८ 
[3 XN 

जपेद् दाद शलन्तागि aaa सिताम्बुजेः | 
नागचम्यकपुष्यर्वा जुह्यात् साधकोत्तमः ॥ € ° 

प्रागोरितैति दशाक्तथुक्तमार्गेण । पिवेदिति पूर्वीक्ञमनुसन्धेयम् । पुष्पमगन्धादि- 
कमित्यत्र कामादित्वं faq asafafa aga अभिषिच्वेदित्यादि 

अवाग्रुयादित्यन्तमेकः प्रयोगः ॥ ८२।८४॥८५॥८६ ॥ 
हंसवागोण्वरेमन्तसु्रति तार इति। तारः प्रणवः । माया भुवनेशो- 

बोजम् । अधर ए बिन्दुश्च तेन वाग्भवम् | सरस्तो Sat alae | नलव्यन्तिको 
नमोऽन्तः । श्रव वागवे इसयोग माः । केचित् परे सह योगमिच्छन्ति | 

वाग्भवं asi माया शक्तिः । अन्ये प्रणवं बोजमाइः। ऋषिः पूर्वोक्तः । विष्टुप् 

छन्दः । हंसवागोश्वरो टेवता। नवरश्रेषु कणनेतनासादयभुखलिङ्कगुदेषु | 
मन्त्रो क्रमादित्यनेनोक्तम् । वाग्भवेनेति तारमायासम्पुटेनेति परमगुरवः । . अन्ये 

तु वाभवादयेन षड Shige मायाबोजेनेत्याइः ॥ ८७॥८८ ॥ 
वाणोमिति। कचिन्ुद्रामिति पाटः । यदा विद्यामिति पाठः तदा ्रयुध- 

ध्यानं पून्यैवत् । दितोयपाठे eaigife अक्तखक्-मुदरे अन्यत्रान्ये ॥ ८८ ॥ 

साधकोत्तम इत्यनेन जपाव्यवधानेन नियमस्य एव होमं कु्योदि्यकञम् | 
वर्णानेनेति eat: हंस बागोष्वरोयोगपोठाय नम इति प्रयोगः ॥ ९० ॥ 



सप्तमः पटलः | ४० 

माढकोक्ते यजेत् WS बच्यमाणक्रमेण ताम् | 

वर्णा नासनं Galata मूलेन कल्पयेत् ॥ ९१ 
देव्या दक्िणतः पूज्या संस्कता वाद्धयौ ततः | 
UTA वामतः पज्या बाञ्यौ सर्व्वसिद्धिदा vez 
दष्टा पूरव्ववदङ्गानि प्रज्ञायाः पुजयेत्ततः | 
Wat मेधा श्रुति; शक्तिः स्मृतिर्वागोप्रवरौ मतिः ॥ ९३ 
खस्तिश्चेति समाख्याता ब्राह्मायास्तदनन्तरम् | 
लोकैशानचेयेद् भूयस्तदस्त्राणि च तद्वहिः ॥ ९४ 
इति सम्पूजयेदेवो सा्ञाद्वाग्वललभो भवैत् | 
दशा्षरोससुक्तानि कश्याण्यच्रापि साधयेत् | 
पूजनं पूववत् कु्धादचापि साधकोत्तमः ॥ <५ 
वाचस्पतेऽख्ते भूयः श्रुवः श्चुरिति कौ तयेत् | 
वागादयो मुनिभिः प्रोक्तो द्रसंष्याक्तरो मनुः ॥ ९६ 

कुर्यादङ्गानि विधिवद्वागादौः पञ्चभिः पदैः | 
माढकां विन्यसेत् ga gaan यधाविधि veo 

पूज्या संस्कतेति । एतयोष्यानमुकञं सारखतमते-- 
दकि संस्वता पूज्या योगसुद्राकरदया | 
सततं निःसरच्छब्दवदनाऽन्या च वामतः ॥ इति ॥ ९ १।॥९२ ॥ 

पूव्यैवदिति तुरयीक्तरोत्या केसरेषु । वाग्बललभ इत्यनेन विनियोग va: | 

॥ ९ २॥९ 8६॥८ ५ ॥ । 

मन््ान्तरसुद्वरति वाचेति। वागादयो वागभवायः। एकादशाक्षर इ्युक्त 
अते परे पूर्व्वेण सन्धिः न मन्ते। तदुक्तं नारायणोये- 

ATR: TAZA शक्रं ते केशान्ते सते Ta: | 
रन्ता दशवर्णेयं विद्या मुख्या सरतो ॥ इति । 

Cast y: शक्तिः । पूरववक्तरष्यादिवां कुादिति। अत्र armada दत् wal 
खतुभिः पदैश्चलाथङ्गानि । विधिवदिति । अनेन समस्तेनास्त्रमिल्युकतं भवति | 



४०८ शारदातिलकम् | 

आसीना कमले करै पवटो पद्महयं पुस्तकं 
विभाणा तरुणेन्दुवदसुकुटा सुकेन्दुकुन्दप्रभा | 
भालोन्मौलितलोचना कुचभराक्रान्ता भवद्तये 

भूयाद् वागधिदेवता मुनिगणेरासेव्यमानाऽनिशम् ॥ ९८ 

aaa जपेन्मन्वं दशांशं जुहयाद् wat: | 
माढकाकल्पिते WS पूजयेत्तं यथा पुरा ॥ €< 
पलाशकुसुमेरहत्वा परां सिद्धिमवाघ्रुयात् | 
कदम्बकुसुमेस्तदत् फलैः शोहत्तसम्भवैः ॥ १०० 
अविराच्छियमाप्रोति वाचां कुन्दसमुदुवैः | 
नन्दयावत्तप्रसूनेर्वा इत्वा AACA भवत् ॥ १०१ 
TAS sae कपिलाज्यं पचेव्नपन् | 
faafearet afaa सव्वं शास्तरार्थविद्धषैत् ॥ १०२ 

ननु पञ्चभिः पदैः कुादङ्गानि इत्यक्गेरत्र पच्चाङ्भेवास्तोति Shaq नैतत् 
खारम् । यतः कुादाङ्ानोति विधिना षड्ङ्गमेव प्राप्तम् | तत्कधनाकाङ्कायां Tah: 

पदैरि्युक्िः । वागादैरिति क्रमार्थम् । पदैरित्येतावल्युच्यमानेऽवर षट् तानि कथ- 
मिति सन्देह एव स्यात् । तत्र गोपनेन व्यस्तसमस्तं बोधयितुं विधिवदिल्यकतिः 
पञ्चभिरित्यनेन प्रधानबाधायोगाच्च । किञ्च यत्र aad तत्र तथेव विधास्यति । 
aaa पञ्चाङ्ग मिति कल्पयेदिल्यादिना ॥ ९६॥८७॥ 

कमले इति सिते। दक्ताघस्तादामाधः पयन्तमायुधध्यानम् ॥ ९८ ॥ 

रुद्रलन्तभेकादणलक्तम् । यथा पुरेल्येकादशाक्तथुक्तमागेण । तददिति वाक् 
सिद्िमाभ्रयादिव्य्थः । अचिराद् वाचां frat वाकसम्पदं प्राप्नोतीति सम्बन्धः | 
नन्यावर्ताी गन्धतगरः । वैति कुन्दसमुडवैरित्यनेन विकल्पः ॥ ८९॥१००॥१०१ i 

ब्राद्मोरस इति । श्रत्रापि खरसपाक इति कत्वा छतस्याष्टमां शः wae: छत 

चतुगुणो AEE: । अन्धत् पूव्यैवत् । वचाकल्प इति कचित् पाठः । जपन् 

पचेदिति सम्बन्धः । अनया विद्यया ad सप्तवासरमिति शेषः । fai दिनादौ 

पिबेदिति faad पञ्चवधै वा । अनया विद्ययेत्यादि aa ब्राह्मोपवेऽपि योज- 
नोयम् । सर्गवैल्यादि भेधावोत्यादि उभयसुभयस्य फलं समयप्रमाणमेरेन । तदुक्तं 



सप्तमः पटलः । Bok 

saat विदया जपं ब्राह्मोपवं प्रभक्तयेत् | 
न विस्मरति aural श्रुतान् वैदागमान् पुनः | 
aga किमियं विया जपतां कामदो मणिः ॥ १०३ 

aire शयनं विष्णोः सक्षैवलचतुमुखः | 
निन्दरधीशयुतो बह्किविन्दुसदोऽस्बुमान् गुः ॥ १०४ 
उक्तानि alfa बौजानि afg: सारखतार्थिनाम् । 
अङ्गानि कल्पयेद् बोजैदिसन्ोर्जातिसंयुतैः ॥ १०५ 

नारायणोधे- 
aries कपिलाज्ययुतं प्रभाते st तया पिबति यचुलुकं विवषंम् | 

एकोदितं स खलु धारयति विरक्तं पञ्चाब्दतो सुख्टतं न. तु विस्मरेत्तत् ॥ 

तत्पज्ञवादनमपि स्मुतमेवम् । इति । 

कामदो मणिरिति । अनेनेतत् सूचितम् । 

vast सुवोरजमपास्यति नेतरोगम्। इति । 

मूत्राणी तिथिलक्तं aa योडोक्षसपिंषा जुडयात् | 
अ्रष्टसहस्तरं वेति स भूतं भव्यं भविष्यच्च । इत्यादिकम् ॥१०२।१०२॥ 

मन्त्ान्तरसुदरति तोयस्थमिति। विष्णोः शयनमनन्त ्राकारः। dae 

वकारय्थं तेन वा । चतुर्मुखः ककारः सकेवलः स्वररहितः तेन वाक् । aaa 

मन्त्रां इति केचित्। तदुक्तं नारायणोये-- 
GRIM A; WITH: सान्तवेधाः कर्णन्तस्थो यः सदण्डो भुजङ्गः । 

aa दन्तो बिन्दुमान् यो wy: स्युर्वागोश्ब्धास््रोणि बोजान्यमूनि ॥ इति ॥ 
तद्यकाकारेण वागिति मन्तरांश उक्तः । अन्ये तु चतुर्मुखः कः सकेवलः विन्दुमान् 

तेन कां । एवं सबिन्दुकस्य बोजत्वसुपपद्यत इति ते वदन्ति । 

सम््रदायविदसतु yated यत् वाक्पदं aafad वाग्भवबोजमित्याइः । एवं 

बोजत्वमप्युपपन्रं away भवति । अन्ये तु प्रकारान्तरेण वाग्भववोजोदारं 
qatar विष्णोस्तोयस्थं शयनम् आकारः कशब्देन शिरस्तेन रकारः इ इति 

स्वरूपम् । कश्च इति समासे & इति पदम् । कौटटक् शयनं सके कैसहितं वलनं 
बलः dae तस्मिन् जाते चतुर्मुखः कः तेन शिरः । ततो विन्दुरिति। wath 
H AB रेफः सद्य MAG श्रम्बु वकारः अगुः सकारः । सारस्वतार्धिंनामित्यनेन 

विनियोग उक्तः। आदं बोजं अन्यं शक्तिः पूर्व्वाक्तष्यादिकम् । १०५॥ 



४१९ शारदातिलकम् | 

मुक्घाहारावदातां शिरसि शशिकलालङ््तां बाभिः @- 
Aen वर्णाक्ञमालां मणिमयकलशं पुसकञ्चोददन्तोम् | 

Wala ATA SAT aaa ASTANA 
वाचामोड़ चिराय विभुवननमितां guetta निषसाम् ॥ १०६ 

fared प्रजपेन्मन्वं जु हयात्त शांशतः | 

पायसेनाज्यसिक्तेन संसरते हव्यवाहने ॥ १०७ 
वागोभो' पुजयेत् we विधिना माटकोदिते | 

प्राकूप्रसतुतेन मार्गेण Vas साधकोत्तमः ॥ १०८ 
व्याघातकुमुमेैत्वा वाक्सिद्धिमतुलां लमेत् | 
जातिपुष्पैः सिताम्भोजेः सिकैश्चन्दनवारिणा ॥ १०९ 

TIAA: YR: Fecal वाक्सिद्धिमाप्रयात् | 
जपन् बोजवयं मन्तौ सभाय जयमाघ्रुयात् ॥ ११० 

सितां वचौ वा avait वा जप्ता खादेदिने दिने | 
मेधो काममवाप्नोति साधको नाव संशयः ॥ १११ 

एवमुक्तेषु मन्वेषु दौचचितो यतमानसः | 
एवं यो भजते भक्या स भवेहुक्तिमुक्तिभाक् ॥ ११२ 

सुसिते्॑न्धक्रसुमैः पुजा सारखते विधौ | 
दूर्व्वां बौजाङूरं पुष्प" राजहच्चससुद्धवम् ॥ ११३ 

सुक्तेति। व्याख्या व्याख्यानसुदरा gata) दक्लोहंतो वामोदंपन्तमायुध- 

ध्यानम् । १०६ ॥ 

विधिनेति वच्यमाण श्वेतगन्धपुष्यादिना । प्राकूप्रसुतेनेति एकादशाचर्ययल्- 

AVA: । साधकोत्तमः सरस्वल्युपासकसमयख इत्यथ; । व्याघातो Tosa: 
“आरग्बधो टोर्घफलो व्याघात्रतुरङ्लः” इति कोषः | नन्यावर््तगेन्धतगरे, | 

wa: सुगन्धिभिरिति कुन्दविेषणम्। काममलत्य्थ॑म्। दौक्तित इति 
TARTAR TATE: ॥ १०७॥१ ०८१०८ ॥११०।१११।११२ ॥ 

सारखतसमयानाह सुसितैरिति । बोजाद्ुरं यवा्ुरम् । सिन्धुवारो निर्गण्डो । 



Gua: पटलः | ४१९१ 

उत्पलानि प्रशस्तानि सिन्धुवाराङ्राणि च | 

भजन् Acad नित्यमेतानि परिवजंयेत् ॥ ११४ 
आमरातं ञ्जनं fae’ AT लशुनन्तथा | 
तलं पलाण्डुं पिण्याकं शा्ाष्टमपि भोजने ॥ ११५ 
सव्य पय्युषितं याज्यं सदा सारखतार्थिना । 
नाचरेत्रिशि ताम्बृलं fad गच्छेदिवा न च ॥ ११६ 
न aaa: खपेज्जातु नाशुचिः किञ्चिदुचचरेत् | 

प्रदोषेषु भवेन्म्ोनी दिग्वस््ौ न विलोकयेत् ॥ ११७ 
न पुष्पितां fat गच्छेन्न निन्देद्वामलोचनाम् | 

न खषा वचनं ब्रूयाघ्नाक्रामेत् पुस्तकं सुधीः ॥ ११८ 
अच्तराग्यानि प्रवाणि ida न लङ्कयेत् | 

चतुदंश्यष्टमीपव्व प्रतिपद् ग्रहेषु च ॥ ११९ 
संक्रमेषु च aay विया नेव पठेद् बुधः | 

व्याख्याने सन्यजेच्रिद्रामालस्यं TAA पुनः ॥ १२० 
क्रोधं निष्ठोवनं तदन्नोचाङ्स्यशंनन्तथा | 
मनुष्यसपमार्जारमण्डकनकुलादयः ॥ १२१ 

एतानि वच्छमाणानि भोजने परिवजंेदिति सम्बन्धः । अआश्ब्ातं अवार इति 

कान्धक्कुलभाषायाम् | wad गाजर इति प्रसिद्म् । aay’ क्ष्णवोजः 

फलविशेषः afare इति गुजरभाषायां खर्बजा इति गौडभाषायाम् । रोड इति 
कान्धकुलभाषायाम् । तेलं प्रत्यकं व्यच्ञनाद्यसम्य॒क्षम् । MEE fears इति 
कान्यकुल्लभाषायाम्। साद्ूः्टमित्यपपाठः साद्गःष्ठभोजनस्य विहितलात्। यदाइः- 

दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं बलिरेव च । 

MESA सदा कय्यमसुरेभ्योऽन्धथा भवेत् ॥ इति । 
wa पय्युषितं तपक्षमपि । नाचरेतरिभि ताम्बलमित्यस्यायमर्थैः। रातौ सुखि 
ताम्बलं क्त्वा न शयनं काथमिव्र्थः । स्मृतिरपि--“ताम्बुलं वदनात् त्यजेत्” दति । 
दिग्वस््रां नग्नां खोयामपि ॥ ११२।११४।११५॥।११६।११७।११८॥११८॥१२० ॥ 



४१२ शारदातिलकम् | 

अन्तरा यदि गच्छयुस्तदा व्याख्यं परित्यजेत् | 

निशासु दोपभरंशे च सदयः पराढं परित्यजेत् ॥ १२२ 

ज्ञात्वा टोषानिमान् सम्यक् भक्तया यो भारतो भजेत् । 

वाचां सिद्धिमवाप्रोति बाचस्पतिरिवापरः ॥ 222 

nat ङो ॥ 
दति ओरोशारदातिलक सप्तमः पटलः ॥ 

नोचाङ्कानि नाभ्यधोवत्तीनि। आदिशब्दात् पश्वादयः ॥ १२१।१२२॥१२२ ॥ 
इति ओशारदातिलकटोकायां सत्सम्प्रदायक्षतव्याख्यायां 

` पदार्थादर्णीभिख्यायां सप्तमः पटलः ॥ ॐ ॥ 
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